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1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GMINY
Chojnice są miastem powiatowym graniczącym z Gminą Chojnice, na terenie której znajdują się Park
Narodowy Bory Tucholskie i Zaborski Park Krajobrazowy, oraz z Gminą Człuchów - położoną
w sąsiednim powiecie.
Chojnice są miastem wielofunkcyjnym, stanowiącym centrum usług np. lokalnych (administracja,
komunikacja, oświata i ochrona zdrowia oraz wymiar sprawiedliwości), ponadlokalnych - najbliższe
miasto o zbliżonej do Chojnic liczbie mieszkańców leży w odległości dojazdu ponad 60 km, dzięki temu
oraz promienistemu układowi dróg wylotowych (4 - wojewódzkich, 4 - powiatowych) Chojnice są
naturalnym centrum usługowym dla subregionu, którego nie można zamknąć granicami powiatu, czy
− regionalnych - dla województwa pomorskiego.
Liczba ludności na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 37.878 osób, z czego zameldowanych na pobyt
stały - 37.425 osób. Na koniec grudnia 2021 r. w mieście zamieszkiwało 37.454 osób, z czego liczba
mieszkańców zameldowanych na pobyt stałych wynosiła 36.974.
Z danych przedstawionych przez Urząd Stanu Cywilnego wynika, iż w 2021 r. zarejestrowano 1.130
urodzeń, z czego 370 przypada na miasto Chojnice, odnotowano 1.053 zgony, z których 397 osoby to
mieszkańcy Chojnic.
Chojnice są również ośrodkiem usługowo-przemysłowym, będącym w okresie rozwoju istniejącego
potencjału gospodarczego oraz powstawania nowych małych i średnich podmiotów gospodarczych.
Z danych przedstawionych przez Wydział Spraw Obywatelskich wynika, iż w 2021 roku liczba
zarejestrowanych przedsiębiorców w Chojnicach wynosiła 4.372, działalność gospodarczą
wyrejestrowało zaś 151 podmiotów.
Jednoosobowym organem wykonawczym Gminy Miejskiej jest Burmistrz Miasta, który przy pomocy
Urzędu Miejskiego sprawuje ogólny nadzór nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych, tj.:
- jednostek budżetowych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr
7, Szkoła Podstawowa Nr 8,
- samorządowych instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Chojnickie Centrum Kultury,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem miasta Chojnice, tj.: Miejskie Wodociągi,
Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Centrum Park Chojnice, Chojnickie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z mniejszościowym udziałem miasta Chojnice, tj.: Promocja
Regionu Chojnickiego w Chojnicach, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze,
Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Gdańsku oraz InnoBaltica z siedzibą w Gdańsku, do której to spółki
Miasto przystąpiło w I połowie 2021 r.
Powierzchnia miasta wynosi 2.104 ha.
Polityka przestrzenna miasta
Na początku 2021 roku obowiązujące plany miejscowe w Chojnicach pokrywały ok. 59 % powierzchni
miasta, prognoza na koniec 2021 roku uwzględniająca planowane pokrycie miasta z planami
wywołanymi wynosiła ok. 61 %. Taką sytuację należy określić jako szczególnie korzystną,
zapewniającą bardzo wysoki stopień realizacji polityki przestrzennej określonej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice. Sytuacja ta ma również
wpływ na znaczne uproszczenie procedur administracyjnych związanych z zagospodarowywaniem terenów, co
powinno przyciągnąć potencjalnych inwestorów i sprzyjać rozwojowi miasta.
W roku 2021 Rada Miejska w Chojnicach uchwaliła następujące plany miejscowe:
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Lp.
1.

2.

Tytuł planu
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Rolbieckiego w Chojnicach

Zatwierdzenie
Uchwała Nr XXIX/411/21 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 16
sierpnia 2021 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Gdańskiej w Chojnicach

Uchwała Nr XXIV/335/21 Rady
Miejskiej w Chojnicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Publikacja
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
z dnia 1marca 2021 r. poz. 792
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego
z dnia 21 września 2021 r.
poz. 3386

Ponadto, Rada Miejska w 2021 r. podjęła uchwały intencyjne:
− Nr XXIV/336/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach,
− Nr XXV/351/21 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach,
− Nr XXVIII/398/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach,
− Nr XXX/430/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cisowej w Chojnicach,
− Nr XXXII/449/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych na terenie miasta Chojnice
w roku 2021 przedstawiała się następująco:

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje
o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

ogółem

mieszkaniowej
wielorodzinnej

24

84

9

w tym dotyczące zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

usługowej

innej

35

21

19

liczba

Łączna powierzchnia
terenów dla których
wydano decyzje
o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Decyzje
o ustaleniu
Decyzje
lokalizacji
o warunkach
inwestycji
zabudowy
celu
publicznego
ha

6.0

7.6

Decyzje negatywne
(odmowne)
Decyzje
o ustaleniu
Decyzje
lokalizacji
o warunkach
inwestycji
zabudowy
celu
publicznego
liczba

0
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Stan władania gruntami na terenie miasta Chojnice na dzień 1 stycznia 2022 r. według Ewidencji
Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego:
Władający
Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne
państwowe osoby prawne
Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi
Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi
Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby
prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego
Osoby fizyczne
Spółdzielnie

[ha]
66
128
12

[%]
3,1%
6,1%
0,6%

355

16,9%

93

4,4%

0

0,0%

822
16

39,1%
0,8%
4

Kościoły i związki wyznaniowe
Wspólnoty gruntowe
Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami
wieczystymi
Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami
wieczystymi
Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Spółki prawa handlowego
Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w grupach rejestrowych 1-15
Razem

25
0
37

1,2%
0,0%
1,8%

0

0,0%

5
0
98
446
2 103

0,2%
0,0%
4,7%
21,2%
100,0%

2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW ORAZ STRATEGII
W Gminie Miejskiej Chojnice w roku 2021 obowiązywały następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XVI/220/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnice,
2. Uchwała Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice,
3. Uchwała Nr X/130/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach na lata 2019 – 2022,
4. Uchwała Nr XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5. Uchwała Nr XXIX/336/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 2021”,
6. Uchwała Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Chojnic,
7. Uchwała Nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026”,
8. Uchwała Nr V/66/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”,
9. Uchwała Nr XVIII/204/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających
wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej
Chojnice,
10. Uchwale Nr XXV/350/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych
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z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu
„STOP dla SMOGU w Chojnicach”,
11. Uchwała Nr XXV/348/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021,
12. Uchwała Nr XLIII/507/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 marca 2018r. w sprawie
przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla
mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”; Uchwała Nr XXIII/330/20 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki
zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020” - tytuł
uchwały otrzymał nowe brzmienie: „w sprawie przyjęcia Programu wsparcia prokreacji dla
mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2023”,
13. Uchwała Nr XVIII/182/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnic,
14. Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
15. Uchwała Nr III/32/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023,
16. Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie miasta Chojnice na lata 2019-2023,
17. Uchwała Nr XIII/187/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia programu „Koperta życia”,
18. Uchwała Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice,
19. Uchwała Nr XXXVI/416/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków,
20. Uchwała Nr XX/272/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
21. Uchwała Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Chojnice i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
22. Uchwała Nr VIII/99/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice,
23. Uchwała Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieki nad zabytkami,
24. Uchwała Nr XXIV/334/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej
Chojnice na rok 2021,
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25. Uchwała Nr XVIII/243/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
W Gminie Miejskiej Chojnice nie wdrożono „Programu opieki nad zabytkami w mieście Chojnice”,
który obejmowałby rok 2021. Poprzedni Gminny Program Opieki nad Zabytkami uchwalony został na
lata 2015-2018. Ponadto, w mieście nie została jeszcze uchwalona nowa Strategia Rozwoju Chojnic.
W tej kwestii obowiązuje Uchwała Nr XXIII/329/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta
Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
Z partnerami na szczeblu lokalnym wdrażana będzie Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru
Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na
lata 2021-2030. W dniu 10 maja 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła Uchwałę Nr XXVII/388/21
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy
Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”.

3. FINANSE MIASTA
3.1. Wykonanie budżetu miasta
Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/315/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach w dniu 20 grudnia 2020 r. W trakcie realizacji zmieniano go 43 razy, z tego 10
zmian dokonała Rada.
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 r. plan finansowy gminy przedstawiał się następująco:
– dochody
240.609.409,62 zł
– wydatki

266.731.572,22 zł

– deficyt

- 26.122.162,60 zł.

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe
zestawienie:
Budżet miasta
Lp.

I

1.

Wyszczególnienie

wg uchwały
z dnia
21.12.2020 r.

po zmianach
na dzień
31.12.2021 r.

Wykonanie
za 2021 rok

Procent Wskaźnik
wykonania struktury
planu w %
w%

Dochody ogółem

211.851.302

240.609.409,62

248.250.040,77

103,2

100,0

● dochody bieżące

188.282.516

206.185.895,62

216.267.917,08

104,9

87,1

● dochody majątkowe

23.568.786

34.423.514,00

31.982.123,69

92,9

12,9

Dochody własne

51.597.568

55.611.788,68

54.955.382,79

98,8

22,1

● podatki

26.359.586

27.016.850,00

27.676.329,98

102,4

11,1

● opłaty

12.747.822

12.767.573,68

11.996.548,09

94,0

4,8

8.744.293

11.778.693,00

11.309.572,31

96,0

4,6

29.450

52.094,00

248.844,90

477,7

0,1

2.000,00

24.122,12

3.994.578,00

3.699.965,39

● dochody z majątku gminy
● odsetki
● darowizny, spadki
● pozostałe dochody

3.716.417

0,0
92,6

1,5
7

2.

3.

4.

5.

Udziały w dochodach
budżetu państwa - podatek
dochodowy od:

38.898 365

39.098.365,00

42.920.575,71

109,8

17,3

● osób fizycznych

37.008.365

37.008.365,00

40.059.055,00

108,2

16,1

● osób prawnych

1.890.000

2.090.000,00

2.861.520,71

136,9

1,2

Subwencja ogólna:

40.230.829

40.974.421,00

47.827.580,00

116,7

19,3

● oświatowa

32.602.695

32.550.470,00

32.550.470,00

100,0

13,1

● uzupełniająca

0

795.817,00

7.648.976,00

961,1

3,1

● wyrównawcza

7.335.575

7.335.575,00

7.335.575,00

100,0

3,0

● równoważąca

292.559

292.559,00

292.559,00

100,0

0,1

Środki na finansowanie lub
dofinansowanie

0

919.644,00

7.329.259,63

797,0

3,0

● zadań bieżących

0

226.644,00

34.170,64

15,1

0,0

● zadań inwestycyjnych

0

693.000,00

7.295.088,99

1052,7

2,9

Dotacje celowe na zadania:

77.265.900

100.068.430,94

91.281.262,28

91,2

36,8

a) bieżące

61.839.114

77.509.916,94

77.583.439,14

100,1

31,3

● zlecone

55.229.198

70.204.529,37

70.184.448,20

100,0

28,3

● własne

6.609.916

7.305.387,57

7.398.990,94

101,3

3,0

15.426.786

22.558.514,00

13.697.823,14

60,7

5,5

1.858.640

1.936.760,00

1.935.980,36

100,0

0,8

2.000.000

2.000.000,00

2.000.000,00

100,0

0,8

Przychody

24.826.828

33.879.162,60

50.497.822,45

149,1

100,0

● kredyty

14.000.000

14.000.000,00

14.000,000,00

100,0

27,7

0

1.053.491,32

1.053.491,32

100,0

2,1

10.826.828

18.825.671,28

35.444.331,13

188,3

70,2

Wydatki ogółem

228.921.130

266.731.572,22

233.396.040,84

87,5

100,0

● wydatki bieżące

188.233.735

205.922.681,22

194.946.801,70

94,7

83,5

40.687.395

60.808.891,00

38.449.239,14

63,2

16,5

7.757.000

7.757.000,00

7.757.000,00

100,0

100,0

-17.069.828

-26.122.162,60

14.853.999,93

b) inwestycyjne własne
6.
7.
II

Dochody uzyskane w drodze
porozumień z samorządem
teryt. na zadania bieżące
Dotacje z funduszy celowych
na zadania inwestycyjne

● niewykorzystane środki
pieniężne (art. 217 ust.2 pkt 8
ustawy o finansach publiczn.)
● inne
III

● wydatki majątkowe
IV

Rozchody: spłata kredytów

V

Nadwyżka (+) deficyt (-)

Budżet 2021 roku wykonano po stronie dochodów w 103,2 %, w tym dochody bieżące w 104,9 %,
dochody majątkowe w 92,9 %.
Po stronie wydatków plan budżetu wykonano w 87,5 %. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 94,7
%, wydatki majątkowe w 63,2 %.
Dochody bieżące w 2021 roku wykonano w kwocie 216.267.917,08 zł, natomiast wydatki bieżące
zrealizowano w wysokości 194.946.801,70 zł. Nadwyżka operacyjna według stanu na 31.12.2021 r.
wyniosła 21.321.115,38 zł.
Otrzymane przez Gminę Miejską Chojnice dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych
wyniosły w 2021 r. ogółem 13.697.204,98 zł, z czego środki wspólnotowe stanowiły wartość ogółem
12.327.667,80 zł.
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3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych
Na realizację zdań inwestycyjnych w 2021 roku przeznaczono 60.808.891,00 zł. Plan w tym zakresie
zrealizowano w 63,2 %. Poniesione nakłady inwestycyjne to kwota 38.449.239,14 zł, która stanowi
16,5 % wykonanych wydatków ogółem.
Wysokość nakładów majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Dział

Rozdział

600

801

Transport i łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona ppoż.
Oświata i wychowanie

851

700
710
750

Wydatki majątkowe
ogółem
plan
wykonanie
7.132.085 5.788.444,28
24.276.945 12.129.605,22

Wydatki inwestycyjne
własne
obce
plan
wykonanie
plan
wykonanie
7.113.275 5.777.704,28
18.810
10.740,00
24.276.945 12.129.605,22

250.150
158.300

182.664,43
155.889,42

250.150
158.300

182.664,43
155.889,42

262.600

180.888,36

162.600

140.889,36

2.650.001

2.540.687,69

2.650.001

2.540.687,69

Ochrona zdrowia

40.000

40.000,00

0

852

Pomoc społeczna

194.000

186.726,50

855

Rodzina
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura fizyczna i sport

36.900

0,00

754

900
926

Ogółem:

24.267.410 16.018.597,29
1.540.500

1.225.735,95

60.808 891 38.449.239,14

100.000

39.999,00

0,00

40.000

40.000,00

14.000

12.976,50

180.000

173.750,00

36.900

0,00

23.328.127 14.968.766,29
1.540.500

939.283 1.049.831,00

1.225.735,95

59.530.798 37.134.919,14 1.278.093 1.314.320,00

Plan finansowy wydatków majątkowych obejmował 79 zadań inwestycyjnych, w tym 7 zadań w formie
dotacji celowych dla innych podmiotów lub wpłat na fundusz celowy. Nie poniesiono nakładów na
9 spośród realizowanych 79 zadań inwestycyjnych. Ponadto, wniesiono udziały do dwóch spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, których Gmina jest udziałowcem. Szczegółowe informacje
dotyczące rodzajów dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zostały zawarte
w sprawozdaniu rocznym z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok.

3.3. Przychody i zobowiązania
Przychody budżetu miasta wyniosły w 2021 r. łącznie 50.497.882,45 zł, z czego 35.444.331,13 zł
stanowiły wolne środki, zaś kwota 1.053.491,32 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Na sfinansowanie planowanego deficytu
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2021 r. zaciągnięto kredyt 14.000.000,00 zł. Kredytu udzieliło konsorcjum bankowe: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz
Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zadłużenie zaciągnięto na okres 16 lat (przy spłacie przez 10 lat), na
podstawie uprzednio przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Rozchody Gminy w 2021 roku wyniosły 7.757.000,00 zł, spłacano raty pięciu długoterminowych
kredytów:
• do Banku PKO BP S.A.
1.044.000 zł
• do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
832.000 zł
• do Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. Oddział w Pile
832.000 zł
• do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Gdynia
1.429.000 zł
• do Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 3
3.620.000 zł
Łączna kwota spłaty zobowiązań długoterminowych w 2021 roku wyniosła:

7.757.000 zł.
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Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły
82.860.000 zł i stanowiły 33,38 % wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował
się natomiast na poziomie 3,46 %.
Szczegółowe dane dotyczące zaciągniętych kredytów oraz ich spłaty w 2021 roku przedstawia poniższa
tabela:
Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 31 grudnia 2021 r.
Kredyty wg banku udzielającego

Stan na
Spłaty
Umorzenie
Przychody
01.01.2021
planowane
76.617.000 14.000.000

Kredyty:
Kredyt na finansowanie wydatków
nieznajdujących pokrycia w planowanych
dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A.7.300.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2013
r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni
5.000.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2013
r. (SGB Bank …Poznań 5.000.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2016
r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2017
r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2018
r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2019
r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2020
r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących
pokrycia w planowanych dochodach w 2021
r. (Konsorcjum SGB Piła i BS Więcbork
14.000.000 zł)

7.757.000

0

Stan na
31.12.2021

Termin
spłaty

82.860.000

1.044.000

1.044.000

0 31.12.2021

1.664.000

832.000

832.000 31.12.2022

1.664.000

832.000

832.000 31.12.2022

7.145.000

1.429.000

5.716.000 31.12.2025

21.700.000

3.620.000

18.080.000 31.12.2026

13.800.000

0

13.800.000 31.12.2027

14.000.000

0

14.000.000 31.12.2032

15.600.000

0

15.600.000 31.12.2035

14.000.000

Ogółem: 76.617.000 14.000.000

14.000.000 31.12.2036
7.757.000

Plan
Udzielone poręczenia

0

82.860.000

Wykonanie

487.842

0

Spłata kredytów i pożyczek

7.757.000

7.757.000

Koszty obsługi długu publicznego

1.018.380

839.405

Łącznie obsługa długu

9.263.222

8.596.405

3,85 %
34,44 %

3,46 %
33,38 %

240.609.410

248.250.040,77

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2021 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi
Dochody roczne
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3.4. Poręczenia, gwarancje, dopłaty dla spółek
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiła łącznie
10.201.373,53 zł. Miasto udzieliło poręczenia na rzecz dwóch spółek, proporcjonalnie do posiadanych
udziałów:
- Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, z przeznaczeniem
na budowę budynku mieszkalnego. Kredytu udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna spłata
kredytu ma nastąpić w 2043 roku. Do spłaty pozostała kwota 2.848.339,53 zł.
- Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze – pierwsze poręczenie - na
jego budowę oraz udzielone w 2021 roku – na rozbudowę Zakładu. Pożyczka na budowę ZZO Sp. z o.o.
została udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie
udzielone na budowę Zakładu obowiązuje od 2013 r. do 2025 r. Do spłaty pozostała kwota 1.211.128,00
zł. W 2020 r. zawarto umowę poręczenia pożyczki koniecznej do zrealizowania projektu pn.
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze”. Poręczenia
udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.
Poręczenie obowiązuje w latach 2024 – 2033, a jego wysokość dla Gminy Miejskiej Chojnice wynosi
6.141.906,00 zł. Łączna kwota poręczeń na rzecz ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o na dzień 31.12.2021 r.
wynosi 7.353.034,00 zł.
Do spółek gminnych wniesione zostały dopłaty bezzwrotne. Otrzymały je:
- Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach na pokrycie
kosztów przewozów pasażerskich w kwocie
6.454.410 zł
(w tym przekazana dotacja przez Gminę Chojnice w kwocie 1.795.980,36 zł)
- Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach na pokrycie
straty bilansowej za rok 2020 oraz na działalność bieżącą Spółki w kwocie
117.128,00 zł
- Centrum Park Chojnice Sp z o.o. na bieżącą działalność w kwocie
1.350.000,00 zł.
Ponadto, Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXVI/366/21 z dnia 29 marca 2021 r. wyraziła zgodę
na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce. InnoBaltica
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000311943.
Zgodnie z podjętą uchwałą przystąpienie do Spółki nastąpiło poprzez wniesienie przez Gminę Miejską
wkładu pieniężnego w kwocie 233.000,00 zł, na objęcie 233 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00
zł każdy. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie pn. „Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica
sp. z o.o.”. Uchwałą Nr XXVIII/404/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach
powierzyła Spółce InnoBaltica sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanie części zadań własnych
Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
• zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu
informacji dla pasażera,
• administrowanie systemem informacji dla pasażera.
Zadania te mają charakter usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i będą
realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice
w ramach statutowej działalności Spółki, a szczegółowy zakres obowiązków Spółki zostanie określony
w porozumieniu wykonawczym. Powierzenie zadań nastąpi od dnia wejścia w życie w/w uchwały do
dnia 30 września 2028 r. Z tytułu świadczenia zadań Spółce przysługuje rekompensata, która nie
przekroczy w całym okresie powierzenia kwoty 3.631.000,00 zł. Udziały przypadające na rok 2021
w kwocie 233.000 zł zostały przekazane do Spółki.
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4. SPRAWY SPOŁECZNE
4.1. Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zajmuje się nie tylko realizacją zadań zawartych
w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale
także zadaniami z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia
wychowawczego 500+. Ośrodek jest także realizatorem zadań z zakresu rządowych programów na rzecz
rodziny i seniorów.
Na realizowane zadania w 2021 roku wydatkowano kwotę 80.940.863,50 zł, w tym:
- na zadania zlecone – 68.005.818,31 zł,
- na zadania powierzone – 3.476.551,11 zł,
- na zadania własne – 8.693.249,90 zł,
- na realizację projektów EFS – 551.495,49 zł,
- na realizacje programów ogłoszonych przez MR i PS - 213.748,69 zł.

I. Rodzaje przyznanych świadczeń
Ze świadczeń z systemu pomocy społecznej realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej
wsparciem objęto 1.017 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 2.111. Rozpatrzono 2.141
wniosków o pomoc, przeprowadzono 2.585 wywiadów środowiskowych w celu udzielenia oferowanej
przez Ośrodek pomocy. W 2021 roku w zakresie pomocy społecznej wydano 3.487 decyzji, w tym:
- przyznających pomocy - 3.196,
- odmów - 3,
- zmieniających pomoc -173,
- uchylających pomoc - 115.
1. Zasiłki i pomoc w naturze
Zadania/formy pomocy
1) Zasiłki celowe /na pokrycie kosztów gazu,
energii, opłacenie czynszu, remontów, leczenia,
zakupu odzieży, opału oraz niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, pobytu
w noclegowni*.
2) Zasiłki celowe specjalne

3) Sprawienie pochówku
4) Zasiłki okresowe w części gwarantowanej
z budżetu państwa/przyznane z powodu
bezrobocia, długotrwałej choroby,
niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego
5) Zasiłki stałe

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne od
zasiłków stałych i kontraktów socjalnych

Wysokość środków
finansowych
166.588,07 zł

96.671,00 zł

8.417,00 zł
574.350,44 zł

1.612.942,92 zł

136.016,27 zł

Dane liczbowe
Liczba rodzin: 321
Liczba osób w rodzinie: 1.020

Liczba osób, którym przyznano decyzja
świadczenie: 392
Liczba osób: 224
Liczba osób w rodzinach: 437
MOPS sprawił pogrzeb dla 3 osób
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie: 1.706
Liczba rodzin: 326
Liczba osób w rodzinach: 750
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie: 305
Liczba rodzin: 301
Liczba wypłaconych świadczeń – 3.021
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie: 278
Liczba wypłaconych świadczeń – 2.785
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7) usługi opiekuńcze

1.270.228,25 zł

8) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

404.629,23 zł

9) wynagrodzenie dla opiekuna z tyt.
sprawowania opieki przyznane przez Sąd
10) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy
Społecznej

41.829,04 zł
1.127.162,53 zł

Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie: 102
Liczba zrealizowanych godzin: 54.294
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie: 65
Liczba zrealizowanych godzin: 4.223
Świadczeniem objęto 7 opiekunów
prawnych
Odpłatność za 33 pensjonariuszy DPS

* opłacenie kosztów pobytu w placówkach dla osób bezdomnych - dla 18 osób (Wiele, Ryta-Wiślinka, Borowy Młyn, schronisko
w Warszawie, Poznań, Gdańsk, Biały Bór). Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 120.093,00 zł.

2. Asystent Rodziny
W 2021 roku opieką asystenta objęto 38 rodzin z 102 dziećmi. Były to w szczególności rodziny, które
miały problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na wykonanie pracy dla
2 asystentów rodziny wydatkowano kwotę 132.993,85 zł. Dodatkowo w ramach programu asystent
rodziny pozyskano środki w wysokości 4.000 zł.
3. Instytucjonalna piecza zastępcza
W 2021 roku umieszczono 15 dzieci w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił
częściową odpłatność za 106 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym:
a) w rodzinnym domu dziecka - 22 dzieci,
b) w placówce opiekuńczo wychowawczej - 12 dzieci,
c) w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 29 dzieci,
d) w rodzinie zastępczej niezawodowej - 23 dzieci,
e) w rodzinie zawodowej -18 dzieci,
f) w placówce rodzinnej - 2 dzieci.
W roku 2021 na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wydatkowano kwotę w wysokości 753.158,56 zł.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, podczas których omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie.
Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021 r. wpłynęło 68
spraw w ramach procedury ,,Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 106 środowiskach.
Odbyło się 287 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszona przemocą i prowadzoną procedurą
Niebieskiej Karty. Wystosowano 9 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich
o wgląd w sytuację rodzinną i zbadanie wydolności wychowawczej rodziny, skierowano do Prokuratury
9 wniosków o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie
oraz skierowano 17 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia
odwykowego.
W okresie sprawozdawczym w 2021 roku na szkolenie oraz zakup artykułów biurowych wydatkowano
kwotę 146,29 zł.

II. Realizacja programów
1. „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2018-2022 pomocą objęto 1.253 osób.
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Na realizację tego programu wydatkowano 998.192,89 zł, w tym:
- 550.394,48 zł - środki otrzymane z budżetu państwa,
- 447.798,41 zł - środki otrzymane z budżetu gminy.
Najbardziej powszechną formą udzielonej pomocy były świadczenia rzeczowe, tj. posiłki realizowane
w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz posiłki wydawane przez Jadłodajnię „Caritas”. Z posiłków
skorzystało 374 osób, w tym:
a) dożywianie w szkołach podstawowych i bursie szkolnej - dla 175 uczniów na kwotę 55.603,15 zł,
b) dożywianiem dzieci w przedszkolach objęto 88 dzieci na kwotę 47.163,00 zł,
c) pomocą w formie posiłków dla dorosłych w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP objęto 124 osób
na kwotę 356.866,74 zł.
W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których
skorzystały 463 rodziny (1.013 osób w rodzinach), przyznano 2.670 świadczeń na łączną kwotę
538.560,00 zł.
Zapewnienie ciepłego posiłku jest zadaniem priorytetowym, dlatego tut. Ośrodek obejmuje
dożywianiem dzieci w wieku szkolnym oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nawet
wówczas, gdy dochód w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Taką formą wsparcia objętych zostało 50 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz
22 osób dorosłych korzystających z posiłków w Jadłodajni Caritas.
2. „Opieka wytchnieniowa”
Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, skierowany do członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. Z tej formy wsparcia skorzystało 40 rodzin w okresie od czerwca 2021
roku do grudnia 2021 roku. Koszt programu wyniósł 141.617,03 zł. Łączna liczba godzin świadczonych
usług wynosiła 3.713 h.
3. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Program „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany był dla pełnoletnich osób
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo posiadających orzeczenie równoznaczne do wyżej wymienionych, które
wymagają usługi asystenta w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu
społecznym, m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych
przez uczestnika miejsc, dotarciu do lekarza na rehabilitację oraz uczestnictwie w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych i rozrywkowych. Program realizowany był od maja 2021 roku do grudnia
2021 roku. Z programu skorzystało 11 osób, w tym 4 dzieci, przepracowano 1.669,50 h, koszt programu
wyniósł 66.150,69 zł.
4. Program „Wspieraj seniora”
Program skierowany do osób powyżej 70 roku życia, a w szczególnych przypadkach poniżej 70 roku
życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Program zakładał dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniora takich jak żywność, środki
higieny osobistej i leki. Program realizowany był od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. przez
pracowników Ośrodka. Programem objęto 5 osób, 3 osoby zgłosiły potrzebę wsparcia przez infolinię,
2 osoby zgłosiły się bezpośrednio do Ośrodka. Na program otrzymano kwotę 1.980,97 zł.
5. Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
14

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014 r., przysługuje
rodzicom przynajmniej trójki dzieci, niezależnie od dochodu. Od 2021 r. program został rozszerzony
o rodziców, którzy kiedykolwiek wychowali 3 i więcej dzieci bez względu na ich wiek. Karta wydawana
jest bezpłatnie każdej rodzinie. Wydano 431 kart: z tego 211 dla rodziców oraz 220 kart dla dzieci.
Ośrodek otrzymuje dotację w zależności od liczby wydanych kart.
W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 2.196,46 zł.
Chojnicka Karta Dużej Rodziny
Chojnicka Karta Dużej Rodziny została przyjęta Uchwałą Rady Miasta w Chojnicach Nr XLI/443/14
z dnia 10 marca 2013 roku. Karta daje uprawnienia każdej osobie do korzystania bezpłatnie z:
- basenu Parku Wodnego w wymiarze 1,5 h raz w miesiącu
- ofert kina na 1 seans filmowy w miesiącu
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską
w liczbie 3 karnetów po 6 biletów w miesiącu.
W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. złożonych zostało 80 nowych wniosków o wydanie
karty, wydano 358 kart, w tym dla dzieci 238 kart, dla rodziców 120 karty. W 2021 roku z Chojnickiej
Karty Dużej Rodziny korzystało 454 rodzin.
Wydatkowano kwotę 80.788,79 zł, w tym:
• na basen
- 7.017,15 zł
• na przejazdy komunikacją miejską - 55.371,00 zł
• na bilety do kina
- 15.623,30 zł
• zakup Kart
- 2.777,34 zł.
Do realizacji karty dużej rodziny przystąpiło 13 chojnickich przedsiębiorców, którzy oferują rabaty przy
zakupie towaru bądź usług.
6. Program Teleopieka
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne, schorowane
o małej samodzielności, Gmina Miejska Chojnice realizuje Powszechny System Teleopieki Domowej.
Do programu przystąpiło 8 osób, które zostały wyposażone w specjalny aparat telefoniczny oraz
niewielki nadajnik w formie bransoletki lub wisiorka.
Opłatę dostępową do systemu za wszystkich użytkowników ponosi miasto Chojnice. Miasto Chojnice
ponosi koszty dzierżawy urządzenia dla 5 mieszkańców, natomiast 3 osoby płacą indywidualnie. Koszt
programu to kwota 4.920,00 zł.
7. Czujniki czadu
W styczniu 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XLI/477/18 Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie
przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla ,,Nie dla czadu”.
Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta poprzez zakup
czujek tlenku węgla i bezpłatne ich zainstalowanie. W 2021 roku zakupiono i zainstalowano 10 czujek
tlenku węgla. Koszt programu - 627,30 zł.
8. Program „Koperta Życia”
Program „Koperta życia” został przyjęty Uchwałą Nr XIII/187/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
19 grudnia 2019 roku. Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i zameldowanych na pobyt stały
na terenie GM Chojnice. Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytwarzania pokrywa Gmina
Miejska Chojnice. Od początku programu wydano 190 kopert.
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9. Program pomocy żywnościowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Chojnickim Bankiem Żywności realizuje
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogramem objęto w 2021 r. 1.673 osób. Wydano 26.350
paczek o wartości 85,82 ton żywności.
10. Projekt kawa lub herbata dla Seniora
Projekt rozpoczął się w 2013 roku. Każda osoba zameldowana w Chojnicach w wieku poprodukcyjnym
mogła odebrać z MOPS dwa karnety, by odwiedzić kawiarnie z inną osobą. Karnet upoważniał do
zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich
restauratorów. W 2021 r. wzięło udział średnio miesięcznie 100 osób. Wydano 800 takich Karnetów.
11. Prace społecznie użyteczne
Program Prac Społecznie Użytecznych realizowany był od marca do grudnia 2021 roku. W programie
uczestniczyło 17 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
Domu Dziennego Pobytu, Szkołach Podstawowych oraz Parku 1000-lecia i Chojnickim Centrum
Kultury.
12. Wolontariat
W roku 2021 kontynuowano działalność Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice. Pomoc
wolontarystyczną świadczyło 7 wolontariuszy, z czego 6 wolontariuszy obejmowało wsparciem 5 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej (świadczyły pomoc w nauce i odrabianiu
zadań domowych), 1 wolontariusz świadczył pomoc na rzecz seniorów. Spotkania z dziećmi odbywały
się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz w szkole, średnio 1 raz
w tygodniu (1- 3 h).

III. Realizacja programów z EFS
MOPS w Chojnicach realizuje programy ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
1. „Stop wykluczeniu – start na pracę”
Program jest realizowany w okresie od 1.01.2017 do 31.10.2022 roku i składa się z 4 edycji.
Każda edycja skierowana jest do 30 podopiecznych Ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie
zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W roku 2021
w ramach IV edycji w projekcie uczestniczyło 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika
socjalnego. Refundowana była opieka na dziećmi uczestników projektu w przedszkolu. Dzieci
uczestników projektu otrzymały karnety do kina, na basen, siłownię. Na realizację projektu w 2021 roku
wydatkowano kwotę 358.457,67 zł.
2. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji”
Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i rodzin z problemem
wychowawczym oraz z dysfunkcjami z rejonu ulic objętych rewitalizacją. W 2021 roku uruchomiono
Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych oraz Placówkę Wsparcia Dziennego. W POD
uczestniczy 20 pensjonariuszy - osób niesamodzielnych, w PWD jest 15 dzieci. Praca opiekunów
i wychowawców w placówkach wspierana jest przez specjalistów m.in. psychologa, doradcę
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zawodowego biblioterapeutę, specjalistę od zajęć artystycznych i rękodzieła, nauczycieli języka
angielskiego, matematyki, fizyki i informatyki. W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Ponadto, świadczona jest pomoc rodzinom
z niewydolnością wychowawczą – asystent rodziny. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę
289.150,00 zł.

IV. Wsparcie na rzecz rodzin z dziećmi
W 2021 roku Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych zrealizował zadania
wydając 23.770.325,42 zł, z czego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 23.085.639,66 zł.
Wydatki na realizacje zadań wynikających z poszczególnych ustaw kształtowały się następująco:
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 19.433.912,45 zł,
- wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.847.466,07 zł,
- wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, na podstawie ustawy
- o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem” stanowiły kwotę 40.000,00 zł,
- opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.764.261,14 zł,
- koszty obsługi – 684.685,76 zł.
1. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
Forma pomocy

Wysokość
poniesionych środków
finansowych

Dane liczbowe

18.762.952,17 zł

Liczba złożonych wniosków:
2.411
Liczba wydanych decyzji:
3.817
w tym 195 decyzji o odmowie przyznania świadczeń
Liczba rodzin pobierających św. rodzinne i św. opiekuńcze: 3.608
Liczba rodzin, pobierająca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 1.319.

Świadczenia
rodzinne i
opiekuńcze

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe
obrazuje poniższa tabela:
Forma pomocy

Liczba rodzin /osób
pobierających
świadczenie

I. 1. Zasiłki rodzinne
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym
z tytułu:

1.146 rodzin

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Wysokość
środków
finansowych

20.332

2.300.190,81

11.181

1.318.781,26

- urodzenia dziecka

x

111

90.492,17

- opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

x

458

174.980,86

• samotnego wychowania dziecka

x

1.151

229.086,81

- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

x

2.624

275.958,77

• rozpoczęcia roku szkolnego

x

2.124

116.429,85

- podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania

x

148

10.128,94

- wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

x

4.565

421.703,86

2.174 osób

24.397

5.264.812,00

431 osób

4.631

9.073.119,56

3. Zasiłek pielęgnacyjny
4. Świadczenie pielęgnacyjne
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5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

27 osób

211

130.260,00

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

297 osób

297

297.000,00

7. Świadczenie rodzicielskie

183 osób

1.132

1.036.329,90

II. Zasiłek dla opiekuna

11 osób

102

63.240,00

Od I-XII/ 2021 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki
danego roku na kwotę 49.821,08 zł.
Za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna Ośrodek opłacał składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.
Wysokość środków
finansowych

Wyszczególnienie
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna

Dane liczbowe

1.764.261,14 zł

Liczba osób, którym
opłacono składki: 318

329.506,78 zł

Liczba osób, którym
opłacono składki: 185

2. Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego

Forma pomocy

Wysokość poniesionych
środków finansowych

Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego

1.847.466,07 zł

Dane liczbowe
liczba rodzin:
279
liczba osób uprawnionych: 419
liczba wniosków:
383
liczba wydanych decyzji: 406

3. Informacje z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych
MOPS w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 186 dłużników
alimentacyjnych.
W rezultacie prowadzonych działań, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
odzyskano od dłużników kwotę 805.457,66 zł oraz kwotę 21.291,95 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów - z powodu śmierci
19 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 1.147.444,00 zł.
4. Świadczenia wychowawcze

Rodzaj
świadczenia
Świadczenia
wychowawcze
,,500+”

Wysokość poniesionych
środków finansowych
na wypłatę świadczeń
,,500+” 43.077.597,35 zł.
na obsługę zadania:
369.294,35 zł

Dane liczbowe
Liczba złożonych wniosków:
4.852
Liczba wydanych decyzji/informacji: 4.695
Liczba rodzin pobierających św.
4.699
Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 7.450
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 86.956
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V. Pomoc realizowana na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy prawo
energetyczne
1. Dodatek mieszkaniowy
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 814 wnioski, w tym pozostawiono 9 wniosków bez
rozpatrzenia na podstawie art. 64 § 2 kpa. Wypłacono 7.347 świadczeń na łączną kwotę 1.163.090,01 zł
(w tym kwota dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu – 7.525,67 zł).
Użytkownikom lokali wypłacono następujące kwoty:
• w zasobach gminy - 2.516 dodatków mieszkaniowych na kwotę 639.503,61 zł
• w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 736 dodatków na kwotę 109.104,84 zł
• w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 270 dodatków na kwotę 46.550,12 zł
• w zasobach TBS - 121 dodatków na kwotę 31.451,42 zł
• w zasobach prywatnym - 3.693 dodatków na kwotę 325.574,47 zł
• w innych zasobach - 11 dodatków na kwotę 3.379,88 zł.
2. Dodatek energetyczny
W 2021 roku wpłynęło 35 wniosków. Na realizację tego zadania w 2021 r. wydano 2.664,98 zł, z tego
2.612,73zł na wypłatę 155 dodatków energetycznych. Koszty wypłacania odbiorcom wrażliwej energii
elektrycznego dodatku energetycznego wyniosły 52,25 zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji.

VI. Ośrodki wsparcia
1. Dom Dziennego Pobytu
W 2021 r. z usług Domu skorzystało 35 osób, wydatkowano kwotę w wysokości 633.234,55 zł.
2. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 12 osób. Z tej formy pomocy w 2021 r.
skorzystało 17 mężczyzn. Na utrzymanie Noclegowni wydatkowano kwotę 201.861,45 zł.

4.2. Ochrona zdrowia
4.2.1. Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii
Ze sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., uchwalonego przez Radę Miejską
w Chojnicach w dniu 21 grudnia 2021 r., wynikają następujące informacje:
•

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu
i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu bezpośrednio lub telefonicznie porad,
konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w OPR.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Specjalista terapii uzależnień
SPOSÓB REALIZACJI:
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W Ośrodku prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków
uzależniających. W 2021 r. udzielono 282 konsultacji. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie
w ramach umowy z firmą „TERAPEUTICA” z Bydgoszczy, Specjalisty Terapii Uzależnień
i w ramach umowy zlecenia ze Specjalistką Terapii Uzależnień oraz umowy o pracę.
Wydatek wyniósł: 16.555 zł.
2. Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk
wzajemnej pomocy w formie:
• bezpłatnego udostępniania pomieszczeń Ośrodka
• wsparcia merytorycznego.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach.
SPOSÓB REALIZACJI:
Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałek i piątek w godz. 18.00 – 20.00.
Udostępnianie pomieszczeń Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS
z siedzibą w Gdyni.
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) – motywowanie do podjęcia
leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień,
prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
WYKONAWCY:
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
SPOSÓB REALIZACJI:
Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2021 r. wynika, że Komisja spotykała się 7 razy.
Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 93 razy. Efektem
prac MKRPA było skierowanie 49 osób na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 33 opinii
biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 36 osób.
Do sądu skierowano 33 spraw, a 44 sprawy odłożono a/a.
Wydatek wyniósł: 33.150 zł.
4. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.
WYKONAWCY:
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- biegli sądowi.
SPOSÓB REALIZACJI:
Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu (psychiatra i psycholog).
W 2021 r. pokryto koszty 40 wydanych opinii, w tym 14 opinii przez SR.
Wydatek wyniósł: 14.731,24 zł.
5. Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu
w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
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- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI:
W 2021 r. skierowano 33 sprawy do sądu i pokryto opłatę sądową.
Wydatek wyniósł: 3.300 zł.
•

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej:
• bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty,
• opłacenie lokalnych podatków
• wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
• prace porządkowe – umowa zlecenie,
• remont dachu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej,
• przeprowadzenie badań dotyczących problemów społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży.
Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych, w pracach
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach MKRPA.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
SPOSÓB REALIZACJI:
Pokrycie kosztów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, poczta, obsługa w zakresie bhp, opłata agencji ochrony,
prace porządkowe, wynagrodzenie osobowe pracowników, odpis na ZFSS, opłacenie lokalnych
podatków.
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na problemy
społeczne mieszkańców wśród osób dorosłych i młodzieży klas V-VIII, przeprowadzone przez Centrum
Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” w Krakowie.
Wydatek wyniósł: 913.576,47 zł.
Dyrektor OPR brała udział w grupach roboczych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostelu
dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed
sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej dla osób uzależnionych po
zakończonej terapii:
- pokrycie kosztów utrzymania Hostelu – czynsz i opłaty
- wyposażenie Hostelu w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
SPOSÓB REALIZACJI:
Pokrycie bieżących kosztów utrzymania Hostelu, tj. czynsz, rachunki, wynagrodzenia osobowe
pracowników, odpis na ZFSS, przeprowadzenie remontu, malowanie, drobne naprawy.
W Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w 2021 r. schronienie znalazło 8 kobiet i 9 dzieci.
Wydatek wyniósł: 25.476,43 zł.
3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie,
udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin,
w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących
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przemoc, pomocy poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie:
• psycholog
• prawnik
• pedagog – socjoterapeuta
• psychoterapeuta
• prowadzenie grupowych form pomocy
• udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia
• organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie
• udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub
rodzinie w sprawach ich podopiecznych.
WYKONAWCY:
- specjaliści /umowy zlecenia, rachunki/.
SPOSÓB REALIZACJI:
Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w 2021 r.:
- prawnik udzielił 392 porad;
- pedagog - socjoterapeuta udzielił 511 konsultacji
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 256 konsultacji;
- psycholog udzielił 1381 konsultacji;
- pedagog-psychoterapeuta udzielił 238 konsultacji
- terapeuta uzależnień udzielił 282 konsultacji
Razem: 3.060 konsultacji, z pomocy indywidualnej OPR w Chojnicach skorzystało 710 osób.
Wydatek wyniósł: 43.680 zł.
4.
Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom
i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie
świetlicy środowiskowej w formie bezpośredniej lub online:
- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci.
- Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów klas I-VI
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – klasa VII-VIII
- Grupa Rozwoju Rodzica
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców.
SPOSÓB REALIZACJI:
W 2021 r. na grupy uczęszczało:
- na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym – 21 dzieci,
- na Grupę Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczących do świetlicy dla 3-4 latków 10 rodziców,
- na Grupę Rozwoju Rodzica – 5 osób,
- Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców - 40 osób.
Wydatek wyniósł: 40.380 zł.
5. Wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych
i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, wsparcie
finansowe zakupu materiałów papierniczych, słowników, gier planszowych, biletów do kina oraz
dofinansowanie organizacji ferii zimowych.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
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- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pedagodzy
SPOSÓB REALIZACJI:
Na terenie miasta Chojnice działają 4 świetlice: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; SP nr
1; SP nr 3; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane
min. z zakupem artykułów papierniczych.
Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych.
Wydatek wyniósł 17.647,32 zł.
W dniu 23.12.2021 r. w OPR w Chojnicach zamiast Wigilii przy stole zorganizowano punkt odbioru
żywności dla rodzin. Przygotowano 160 sztuk prezentów dla dzieci, 200 paczek z żywnością suchą
i 200 paczek z żywnością w postaci pierogów, zupy i ryby.
6. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu
profilaktycznego - terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
oraz rodzin, w których występuje przemoc.
WYKONAWCY:
- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe.
Zadanie nie zostało zrealizowane.
• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie
organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających
w pomocy Ośrodka – dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty,
konkursy, koncerty, festyny, itp.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pozarządowe organizacje
Zadanie nie zostało zrealizowane.
2. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży
i rodziców, prowadzona na terenie szkół; dotycząca problemów uzależnień, przemocy oraz działalności
Ośrodka.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Chojnickie szkoły
- Zaproszeni specjaliści
SPOSÓB REALIZACJI:
W 2021 r. odbyły się 4 grupy programu „Fred goes net”, który łącznie ukończyło 23 osoby.
3. Działalność profilaktyczna skierowana bezpośrednio do dzieci i rodziców prowadzona na terenie
szkół w formie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami programu „Spójrz Inaczej”
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Chojnickie szkoły
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- Zaproszeni specjaliści
SPOSÓB REALIZACJI:
Prowadzenie cyklu spotkań „Spójrz Inaczej” w chojnickich szkołach przez pracowników OPR
w tym okresie nie odbyło się.
4. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny
od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, PIKNIK RODZINNY.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- zaproszeni artyści i zespoły
- lokalne media
- instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania
czasu wolnego.
Zadanie nie zostało zrealizowane.
5. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej,
skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy
SPOSÓB REALIZACJI:
Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Współpraca z trenerami sekcji sztuk walki, prowadzącymi
zajęcia na Sali w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, polegająca na umożliwianiu dzieciom
uczestniczącym w zajęciach profilaktycznych bezpłatny udział w treningach.
6. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak
i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także
przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, itp.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy
SPOSÓB REALIZACJI:
Odbył się Abstynencki Bieg Noworoczny.
Wydatek wyniósł: 1.490,13 zł.
7. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje
wychowawcze oraz wiedzę z zakresu uzależnień.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Certyfikowani specjaliści
Zadanie nie zostało zrealizowane.
8. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym”
w Chojnicach dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach popołudniowych.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
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- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Chojnickie szkoły
- Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny
Zadanie nie zostało zrealizowane.
9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki
uzależnień i przemocy w rodzinie.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism,
biuletynów, itp.
10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
SPOSÓB REALIZACJI:
Prowadzenie konta Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach na stronie facebook. Aktualizowanie
informacji o OPR na stronie internetowej www.opr-chojnice.pl.
• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień

1. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania
problemów uzależnień i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy:
- udostępnienie pomieszczeń
- wsparcie merytoryczne
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne
SPOSÓB REALIZACJI:
Bezpłatne użyczanie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Pomorskie
Centrum Terapeutyczno-Prawne” finansowanemu z Ministerstwa Sprawiedliwości, które w Ośrodku
mają swój punkt oraz Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”.
2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania
profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
pokrycie kosztów udziału i dojazdu w związku ze szkoleniami:
- szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy,
- dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji
zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie pracowników szkół,
pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, innych grup społecznych realizujących
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
W dniu 3 i 10 listopada 2021 r. w Ośrodku odbyło się spotkanie kuratorów i policjantów oraz
pracowników OPR Chojnice.
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Pracownicy OPR w listopadzie i grudniu 2021r. uczestniczyli we warsztatach grupowych „Szkoła
rodzica”.
Organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Udział psychologa w bezpłatnym szkoleniu w PPP w Chojnicach pn. „Rówieśnicza interwencja
kryzysowa”.
W dniu 4.10.2021 r. odbyła się „Konferencja w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym”.

•

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży
i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
WYKONAWCY:
- OPR w Chojnicach
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska.
SPOSÓB REALIZACJI:
Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W 2021 r. przeprowadzono 161 wizyt przez członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydatek wyniósł: 20.400 zł.
W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.
Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu Komisji i podkomisji,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe
krajowe.
Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów
podróży służbowych.
Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-go dnia następnego miesiąca.
4.2.2. Program In Vitro
W 2021 r. miasto Chojnice kontynuowało realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program
wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2023”.
Na ten cel na rok 2021 przyjęto plan w wysokości 200.000,00 zł.
W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w zadanie:
1. Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
2. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia;
3. CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz.
Na realizację Programu w 2021 r. przekazano zaliczki w łącznej kwocie 99.999,00 zł.
Każda klinika otrzymała po 33.333,00 zł.
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Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić
w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
Kwotę 8.333,00 zł przekazanej dotacji zwróciła klinika CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, klinika Invicta Sp. z o.o.
w Gdańsku zwróciła 201,00 zł, natomiast trzecia klinika Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z.o.o.
zwróciła 23.333,00 zł., co daje łącznie kwotę 31.867,00 zł.
Od czerwca 2018 r. na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego wydatkowano łącznie 234.461,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 68.132,00 zł.
Od początku funkcjonowania programu do końca 2021 r. urodziło się 13 dzieci.
W ramach realizowanych procedur w 2021 r. zakwalifikowano 18 par do programu, z czego
potwierdzono 6 ciąż, a urodziło się 5 dzieci.

4.3. Sport i rekreacja
Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwałą Nr
XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. Program współpracy
zmieniono Uchwałą Nr XXV/346/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2021 r., zwiększono
wówczas środki finansowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób do kwoty 2.205.210 zł.
Program określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazywał katalog
zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania
niniejszych zadań w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określał szczegółowe cele,
zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z podmiotami III
sektora działającymi na jego terenie.
Współpraca pozafinansowa Gminy Miejskiej Chojnice odbywała się poprzez:
- informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych;
- inicjowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
- prowadzenie aktualizacji internetowego „wykazu” organizacji pozarządowych na stronie
www.miastochojnice.pl;
- konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty aktów prawa miejscowego;
- przekazywanie organizacjom pozarządowym, m.in. za pośrednictwem mediów lokalnych informacji
o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz
o sposobach ich rozstrzygnięć;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o imprezach sportowych realizowanych na terenie miasta;
- udostępnianie podmiotom obiektów miejskich w celu organizacji imprez np. sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych itp.
Współpraca finansowa, polegała na zlecaniu przez Gminę Miejską Chojnice podmiotom
III sektora realizacji zadań w formie:
- powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji (sfinansowanie w 100 % kosztów jego realizacji),
- wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie kosztów
ich realizacji (podmiot musi wykazać się wkładem własnym).
W 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert 40 organizacji pozarządowych wystąpiło z 71
wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania
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dotacji przyjęto do realizacji 69 ofert złożonych przez 37 organizacji pozarządowych. Dwie organizacje
odstąpiły od podpisania ogółem 3 umów.
Ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19 i związany z tym brak możliwości realizacji
niektórych zadań zleconych organizacjom, na ich wniosek Gmina Miejska Chojnice rozwiązała za
porozumieniem stron 4 umowy z 4 podmiotami.
Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym z budżetu miasta w latach 2018-2021
LATA

2018

2019

2020

2021

Środki z budżetu UM

2.069.027,15

2.279.682,04

2.484.276,73

3.000.900,73

Projekty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Rodzaj zadania publicznego
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Zadania z zakresu ochrony zwierząt
Zadania z zakresu ekologii

Liczba
złożonych
projektów

Liczba
organizacji,
które złożyły
oferty

Projekty
zakwalifikowane
do dofinansowania

29

18

28

34

17

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1
1

1
1

1
1

W 2021 roku w trybie tzw. „małych grantów” 6 organizacji pozarządowych wystąpiło z 7 wnioskami
o dofinansowanie zadań. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto 5 projektów do realizacji,
których kwota dofinansowania wyniosła 13.000 zł.
Projekty na wsparcie zadań realizowanych w 2021 r. w trybie tzw. „małych grantów”
Rodzaj zadania publicznego
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej

Liczba
złożonych
projektów

Liczba
organizacji, które
złożyły oferty

Projekty
zakwalifikowane
do dofinansowania

1

1

1

6

5

4

Ogólna kwota z budżetu wykorzystana na rzecz działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe
w 2021 r. wyniosła 3.000.900,73 zł, co stanowi 1,54 % wydatków bieżących miasta Chojnice.

4.4. Oświata, wychowanie i opieka
Gmina Miejska Chojnice w 2021 r. realizując zadania gminy prowadzi 5 szkół, przedszkole oraz
żłobek, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także
umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane są remonty obiektów szkolnych
oraz realizowane zadania inwestycyjne. Szkoły na bieżąco doposażanie są w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych,
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przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewnia
się obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową, w tym w zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości
i obsługę organizacyjną.
Organizacja placówek oświatowych
W 2021 r. Gmina Miejska Chojnice była organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych oraz
1 przedszkola. Ponadto, w rejestrze placówek oświatowych prowadzonym przez Burmistrza Chojnic
pozostaje jeszcze 1 publiczna szkoła podstawowa oraz 13 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkole
publiczne:
Rodzaj
jednostki
Samodzielna
Samodzielna
Samodzielna
Samodzielna
Samodzielna

11130
132756
14685
11036
8008

Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka
Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego
Przedszkole Niepubliczne Tęczowe Misie
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. J. H. Derdowskiego

Ceynowy 20
Brzozowa 75
Tuwima 2
Mestwina 14B
Wicka Rogali 18

Samodzielna

126266

Przedszkole Niepubliczne Im. Janusza Korczaka

Prochowa 31

Samodzielna

11183

Przedszkole Niepubliczne " Baśniowa Kraina"

Batorego 5C

Samodzielna

262607

Samodzielna

5314

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach
Młodzieżowa 44
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.
Stycznia 21/23
Rydzkowskiego

Samodzielna

11115

Przedszkole niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "BAJKA"

Grunwaldzka 1a

Samodzielna

11137

Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak

Budowlanych 1a

Samodzielna

11636

Niepubliczne Przedszkole SMYK

Konopnickiej 18 a

Samodzielna
Samodzielna

11052
11096

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Muzykalni
Przedszkole niepubliczne "Teddy"

Młodzieżowa 5 i 7
Okrzei 8

Główna

263014

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chojnicach

Dworcowa 6

W złożonej

263012

Przedszkole nr 3 w Chojnicach

Młodzieżowa 44

W złożonej

7918

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich

Samodzielna

11172

Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkowa "Misiowa Akademia"

Samodzielna

11160

Dworcowa 6
Kard. St.
Wyszyńskiego 8
Reymonta 4

Samodzielna

279085

Samodzielna
Samodzielna

267113
17579

Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki"
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa
Jantarowa 4
(funkcjonuje od 01.12.2021 r.).
Katolickie Przedszkole
Grunwaldzka 1
Katolicka Szkoła Podstawowa
Grunwaldzka 1

Nr RSPO

Nazwa

Adres

Liczba dzieci i oddziałów w szkołach samorządowych
Liczba oddziałów na rok szkolny 2020/2021
stan wg SIO: 30.09.2020 r.
Nazwa
Placówki
liczba dzieci/liczba oddziałów
Szkoła
Podstawowa Nr 1
- szkoła
podstawowa
- oddziały
przedszkolne
Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 3
- SP Nr 3
- Przedszkole Nr 3

703 / 33
(w tym: 4 oddz. integracyjne,
1 oddz. Terapeutyczne,
4 oddz. sportowe)
40/2 (Oddz. Przed.)
697/ 32
(w tym: 11 oddz. integracyjne,
3 oddziały sportowe)
124 /5 Przedszkole Nr 3

Średni liczba
na 1 oddz.
(bez Oddz. Prz.
i PS3)
21,3

Liczba oddziałów na rok szkolny 2021/2022
stan wg SIO: 30.09.2021 r.

liczba dzieci /liczba oddziałów
701 / 34
(w tym: 12 oddz. integracyjnych
4 oddz. sportowe)

Średni liczba
na 1 oddz.
(bez Oddz.Prz.
i PS3)
20,59

47/2 (Oddz. Przed.)
21,78

640 / 30
(w tym: 12 oddz. integracyjnych,
2 oddziały sportowe)
120 /5 Przedszkole Nr 3

21,33
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Szkoła
Podstawowa Nr 5
Szkoła
Podstawowa Nr 7
- szkoła
podstawowa
- oddziały przedszk
Szkoła
Podstawowa Nr 8

Razem:

711 / 35
(w tym: 6 oddz. integr.,
4 oddziały sportowe)
721 / 34 (SP)
(w tym: 6 oddz. integr.,
3 oddziały sportowe)
112 / 5 Oddz. Przed.
581 / 28 (SP)
(w tym: 4 oddz. integracyjne,
2 oddział sportowe)
3413 / 162
(w tym: 39 oddz. integr.,
15 oddziałów sportowych,
1 terapeutyczne)
+ 152 / 7 Oddz. Przed.
+ 124 / 5 Przedszkole Nr 3
-------------3689 / 176

20,3

660 / 33
(w tym: 5 oddz. integracyjnych,
4 oddziały sportowe)
769 / 36 (SP) –
(w tym: 5 oddz. integracyjnych,
3 oddziały sportowe)

21,2

20,75

21

99 / 4 Oddz. Przed.
693 / 33 (SP)
(w tym: 4 oddz. integracyjne,
3 oddział sportowy)
3463 / 166
(w tym: 39 oddz. integracyjnych,
16 oddziałów sportowych,

20,0

21,36

21,0

20,86

+ 146 / 6 Oddz. Przed.
+ 120 / 5 Przedszkole Nr 3
---------------------------------------3729 / 177

Wychowanie przedszkolne
Dane statystyczne, wydatki dotyczące placówek przedszkolnych
Lp.
1.

Nazwa placówki przedszkolnej

L. Oddz. / l. Dzieci
Ogółem wg stanu
na 30.09.2021 r.
11 / 275

2.

Przedszkole Niepubliczne o profilu
Artystyczno-sportowym „BAJKA”
Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”

3.

Przedszkole Niepubliczne „JARZĘBINKA”

7 / 192

4.

5 / 136

9.

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe
Przedszkolaki”
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałem
Żłobkowym „MISIOWA AKADEMIA”
Przedszkole Niepubliczne „TEDDY”
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„MUZYKALNI”
Przedszkole Niepubl. „Akademia Przedszkolaka
SMYK”
Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka

10.
11.
12.
13.

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Misie”
Niepubliczne Przedszkole Językowe PARROT
Przedszkole Niepubl. „Baśniowa Kraina”
Katolickie Przedszkole

3 / 61
5 / 72
2 / 62
6 / 136

14.

Przedszkole Nr 3 przy Zespół SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3
Oddziały Przedszkolne przy SP Nr 7

5 / 120

Oddziały Przedszkolne przy SP Nr 1
Niepubl. Przedszkole Integracyjne akademia
Pana Kleksa (funkcjonuje od 01.12.2021 r.).

2 / 47
1 / 14

5.
6.
7.
8.

15.
16.
17.

4 / 113

7 / 141
3 / 34
9 / 193
3 / 46
2 / 56

4 / 99

71 / 1651
+ 6 / 146 „Oddz.
Przed”
-----------------------77 / 1797

Przekazano w 2020 r.:
- dotacja podstawowa + dotacja na
niepełnosprawnych
1.507.288,49 zł + 750.810,84 zł na
niepełnosprawnych
677.492,62 zł
1.147.447,00 zł + 218.770,12 zł na
niepełnosprawnych
841.841,82 zł + 210.970,40 zł na
niepełnosprawnych
932.802,79 zł + 139.443,12 zł na
niepełnosprawnych
207.039,35 zł
1.134.304,53 zł + 785.370,72 zł na
niepełnosprawnych
270.897,27 zł
294.068,49 zł + 166.529,16 zł na
niepełnosprawnych
378.657,51 zł
462.969,92 zł
375.165,28 zł
1.130.806,00 zł + 40.930,08 zł na
niepełnosprawnych
1.178.226,88 zł + 6.808,86 zł na
niepełnosprawnych
905.378,39 zł 61.235,22 zł na
niepełnosprawnych
197.307,78 zł
6.906,91 zł + 4.765,14 zł na
niepełnosprawnych
9.367.687,98 zł dotacja podstaw. przedsz.
2.317.589,58 zł dotacja na
niepełnosprawne. przedszkoli
2.348.957,13 zł środki na oddz. Przed., PS
nr 3 i na niepełnosprawne
+ 212.642,59 środki do innych gmin za
zadanie przedszkolne.
--------------------------------------------------14.246.877,28 zł
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W 2021 r. w 13 przedszkolach niepublicznych (z których jedno rozpoczęło działalność od
01.12.2021 r.), publicznym Katolickim Przedszkolu, Przedszkolu Samorządowym Nr 3 przy ZSP Nr 3
i w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 7, przebywało
od 1 stycznia do 31 sierpnia 1767 dzieci, a od 1 września 1762 dzieci, a od 1 września 1783 dzieci, plus
14 dzieci od 1 grudnia 2021 r. W tej liczbie dzieci opieką przedszkolną objęte były także dzieci z innych
gmin. Do przedszkoli niepublicznych, przedszkola publicznego, przedszkola samorządowego
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczały dzieci z: Gminy Chojnice,
Gminy Człuchów, Gminy Miejskiej Człuchów, Gminy Czersk, Gminy Tuchola, Gminy Kamień
Krajeński, Gminy Kęsowo, Gminy Brusy, Gminy Debrzno, Gminy Lipnica, Gminy Przechlewo, Gminy
Rzeczenica.
Dzieci z naszego miasta uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania
przedszkolnego w Gminie Chojnice, Gminie Człuchów, Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Kamień
Krajeński.
Łącznie wydatkowano na różne formy zadań przedszkolnych w 2021 r. 14.246.877,28 zł (dotacje dla:
niepublicznych przedszkoli wraz z dotacją na niepełnosprawnych, publicznego Przedszkola
Katolickiego, dotacje na rzecz innych gmin, oraz wydatki wraz ze środkami na niepełnosprawnych na
Oddziały Przedszkolne przy SP Nr 1 i Nr 7, Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy Zespole Szk.Przedszkolnym Nr 3: 10.513.541,48 zł + 1.171.736,08 zł + 212.642,59 zł + 1.163.921,39 zł + 1.185.035,74 zł).
Ze środków zewnętrznych (subwencje na dzieci z niepełnosprawnościami i opiniami o wczesnym
wspomaganiu, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego, subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dotacje od
innych gmin, opłaty wniesione przez rodziców dzieci z oddz. przedszkolnych w SP Nr 1 i SP Nr 7 i PS
Nr 3), otrzymano 7.747.074,53 zł (2.174.708,64 zł + 1.862.286,00 zł + 2.093.390,30 zł + 1.247.556,82 zł + 360.632,77
+ 8.500,00 zł), z dochodów własnych gminy wyłożono 6.499.802,75 zł (14.246.877,28 zł – 7.747.074,53 zł).
Darmowy podręcznik
Miasto Chojnice realizując zadanie zlecone otrzymało dotację - 504.125,71 zł, z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę tego zadania,
w wysokości 1% kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych obejmował uczniów klas I – VIII szkół
podstawowych:
• szkoły gminne zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla
3511 uczniów,
• Katolicka Szkoła Podstawowa zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe dla 251 uczniów.
Szkoły wydały na ten cel następujące środki:
• Szkoły gminne zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe za
kwotę 467.918,99 zł,
• Katolicka Szkoła Podstawowa zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe za kwotę 31.161,24 zł.
Na obsługę tego zadania, w wysokości 1% kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
wydano kwotę 5.045,48 zł.
Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna
Niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych - 69 uczniów, otrzymało dofinansowanie na
zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano kwotę 20.669,08 zł (w 2020 r.: 17.083,35 zł).
Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.
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W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową w wysokości 504.125,71 zł. Z otrzymanej
kwoty 499.080,23 zł szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas
od I do VIII szkół podstawowych, natomiast koszty administracyjne obsługi tego zadania zleconego
wyniosły 5.045,48 zł.
Nauczanie indywidualne i rewalidacja
Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Liczba uczniów objętych taką formą nauczania w 2021 roku
wyniosła 28 uczniów. Każdy uczeń w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo korzystać z zajęć rewalidacyjnych.
Tygodniowo wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi po 2 godziny na ucznia. Zasadniczymi
formami zajęć szkolnych były zajęcia lekcyjne, w tym również nauczanie indywidualne, realizowane
zgodnie z podstawowymi programami i ramowymi planami nauczania określanymi przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Ponadto, realizowano następujące zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia dla dyslektyków,
- gimnastyka korekcyjna.
W szkołach funkcjonowali pedagodzy szkolni, nauczyciele wspomagający głównie w oddziałach
integracyjnych i terapeutycznych, psychologowie oraz logopedzi (w zależności od potrzeb).
Prowadzono obsadzone fachową kadrą biblioteki szkolne, świetlice, realizowano także zajęcia
w postaci kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych.
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – stopień nauczyciela mianowanego
W 2021 roku wpłynęło 21 wniosków nauczycieli kontraktowych ubiegających się o kolejny stopień
awansu zawodowego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
wszystkich wnioskodawcom wydano decyzje administracyjne o nadaniu stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego. Pozwoliło to grupie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Miasto podnieść kwalifikacje zawodowe i wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/296/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z 22 grudnia 2008 r. w sprawie
wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli
emerytów i rencistów szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest GM Chojnice,
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie Miasta zabezpiecza się w uchwale
budżetowej corocznie środki finansowe w wysokości 0,3% rocznych planowanych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli na dany rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycielom
i nauczycielom emerytom. W 2021 r. taką pomoc przyznano 138 osoom na łączną kwotę 64.609,61 zł.
Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego - stan wg Systemu Informacji
Oświatowej na 30.09.2021 r.:
Nazwa placówki
Szkoła
Podstawowa Nr 1

Stopień awansu zawodowego

Ogółem

bez
stopnia

93

0

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
2,0

16,0

15,00

60,00
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Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 3
Szkoła
Podstawowa Nr 5
Szkoła
Podstawowa Nr 7
Szkoła
Podstawowa Nr 8
Razem:
(stan na 30.09.2021 r.)

79,39

0

0,83

13,75

23,56

41,25

70,43

0

0

8,89

12

49,54

86,34

0

3,00

20,56

21,50

41,28

64,33

0

0

9,17

9

46,16

393,49
(397,40)

0
(0)

5,83
(7,67)

68,37
(88,70)

81,06
(58,29)

238,23
(242,74)

Koszty utrzymania, etatyzacja
Liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku o 3,91 etatu.
Liczba pracowników administracji i obsługi nie uległa zmianie.
Wydatki bieżące
Nazwa
placówki

(z podręcznikami,
doskonaleniem)

w roku 2021
(w tym żywność)

Szkoła
Podstawowa Nr 1
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Nr 3
Szkoła
Podstawowa Nr 5
Szkoła
Podstawowa Nr 7

11.169.949,17 zł

Uśredniona:
liczba
liczba
dzieci
oddział.
2021 r.
2021 r.

Liczba pracowników w przeliczeniu na
etaty (stan na 30.09.2021 r.)
nauczyciele

administracja

obsługa

93

4

18

79,39

6

13
+ 3 (pomoc

702,33
+ 42,33
„Odz.Przed.”

33,33
+2
„Odz.Przed.”

(w tym: 1.178.226,88
PS Nr 3) (91.314,34 zł)

678
+122,67 „PS Nr
3.”

31,33
+ 5 „PS Nr 3.”

8.878.646,36 zł

694

34,33

70,43

3

15

737
+107,67
„Odz.Przed.”

34,67
+ 4,67
„Odz.Przed.”

86,34

6,5

22

618,33

29,67

64,33

3

19

3.429,66
+ 150 Oddz. Prz.
+ 122,67 „PS Nr
3”

163,33
+ 6,67 Oddz.
Prz.
+ 5 „PS Nr 3”

393,49

22,5

90

(w tym: 197.307,78
„Oddz.Przedszk”)
(65.805,87 zł)

9.866.180,43 zł

nauczyc.)

(78.337,96 zł)

10.373.954,15 zł
(w tym: 41.193,75
ORLIK
905.378,39 „Oddz.
Przedszk”)
(252.919,09 zł)

Szkoła
Podstawowa Nr 8

7.589.795,44 zł

Razem:

47.878.525,55 zł
(577.503,28 zł)

(w tym:
14.250,57 zł
PO WER)
(89.126,02 zł)

Dowóz uczniów do szkół
Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki
oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto, należy
zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do Ośrodków Szkolno–Wychowawczych działających
poza miejscem zamieszkania. Całkowite wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły
135.402,31 zł (w 2020 r. 101.104,54 zł). Plan wykonano w 64,2 %.
W ramach tych środków zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej Nr 4
oraz do Szkoły Podstawowej Nr 8 i Technikum Nr 3 w Chojnicach i Niepublicznego Przedszkola im.
Janusza Korczaka, pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich:
– dla 16 uczniów dojeżdżających do placówki codziennie,
– dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki trzy razy w tygodniu
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– dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki raz w tygodniu.
Zorganizowano także dojazd dla czwórki dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.
Koszty tego dowozu wyniosły 126.213,04 zł.
Ponadto, opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających
do Szkoły Specjalnej za kwotę 4.084,80 zł.
Zwrócono koszty dojazdu do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych ucznia wraz z rodzicem
w kwocie 5.104,47 zł dla:
- jednego ucznia od maja 2021 r. do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Toruniu,
- dwoje dzieci przez cały rok do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Człuchowie.
Sfinansowano dojazdy 45 uczniów z miejscowości Klawkowo w Gminy Chojnice uczęszczających do
szkół podstawowych działających na terenie miasta Chojnice, środkami komunikacji miejskiej,
w ramach dotacji dla MZK Sp. z o.o.
Pomoc materialna dla uczniów
Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.
Podobnie jak w poprzednich latach Burmistrz Chojnic przyznał uczniom stypendia i zasiłki szkolne.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych od stycznia 2021 r. wysokość wkładu własnego gminy na
realizację zadania uzależniona jest od pozycji finansowej gminy tj. wskaźnika dochodowości na
mieszkańca. W Gminie Miejskiej Chojnice wskaźnik ten wynosi 80 %, co oznacza, że wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów
podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi, tak jak dotychczas 20% kosztów
realizacji zadania.
W 2021 roku Chojnice otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na pomoc materialną dla
uczniów w wysokości 122.800,00 zł. (I-VI 2021 r. - 92 800 zł, IX-XII 2021 r. - 30.000 zł), natomiast
wysokość wkładu własnego wyniosła 30 488,20 zł. Wydatek łącznie na stypendia i zasiłki szkolne
w 2021 roku wynosił: 152.441,00 zł.
W 2021 roku Burmistrz Chojnic przyznał 161 uczniom stypendium szkolne. Miesięczna wysokość
stypendium szkolnego wynosiła od 124 zł do 248 zł na jednego ucznia w okresie od I-VI 2021 r. oraz
analogicznie w okresie od IX-XII 2021 r. Nie przyznano zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może być
przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
Wsparcie materialne dla uczniów (liczba korzystających uczniów):

Stypendia
szkolne

Zasiłki
szkolne

Szkoła Podstawowa

107

-

Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły policealne

53
1

-

161

-

Placówka oświatowa

Razem:
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Dofinansowanie pracowników młodocianych
Zgodnie z art. 122 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Wysokość kwoty dofinansowania
kosztów jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy, a środki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku gminy. Na podstawie
podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim wnioskujemy za pośrednictwem Pomorskiego
Kuratora Oświaty o przekazanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. Burmistrz Chojnic wydał 21 decyzje w sprawie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników z tytułu ukończenia nauki zawodu, których łączna wysokość
dofinansowania wyniosła 156.950,27 zł. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy
w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego przyuczenia do wykonywania określonej
pracy lub nauki zawodu. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego
z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
• w przypadku nauki zawodu: 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (maksymalny okres kształcenia
22 miesiące): 254,00 zł za każdy pełen miesiąc kształcenia.
Wynagrodzenia nauczycieli
Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2021
w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:
a) średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego - 7.180,38 zł
b) średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego - 5.208,16 zł
c) średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego - 4.393,90 zł
d) średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty
- 3.570,17 zł.
Na średnie miesięczne wynagrodzenie składają się następujące składniki:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”,
- dodatek za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, opiekuna stażu, wychowawcy klasy,
- nagroda jubileuszowa,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- zasiłek na zagospodarowanie,
- odprawy emerytalne i rentowe,
- odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Za rok 2021 nie wypłacono dodatków wyrównawczych, gdyż nauczyciele poszczególnych stopni
awansu zawodowego osiągnęli, w roku podlegającym analizie, wysokość średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, tj.:
a) nauczyciel stażysta - 100%
b) nauczyciel kontraktowy - 111 %
c) nauczyciel mianowany - 144 %
d) nauczyciel dyplomowany - 184%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
W roku 2021 kwota bazowa wynosiła: 3.537,80 zł.
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Doskonalenie i dokształcanie zawodowe
Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół:
- szkolenie „Jak zaplanować arkusz organizacyjny” – 1 dyrektor
279,00 zł
- szkolenie „Ruch kadrowy w oświacie” – 1 dyrektor
375,00 zł
- szkolenie „Rozliczanie godzin ponadwymiarowych” – 1 dyrektor
310,00 zł
- szkolenie „Efektywne podsumowanie pracy szkoły 2020/2021” – 1 dyrektor
280,00 zł
- szkolenie „Nowy nadzór pedagogiczny - planowanie i realizacja zadań
w oparciu o aktualne przepisy prawa”
280,00 zł
- XV Kongres Zarządzania Oświatą – 2 dyrektorów
3.759,00 zł
- szkolenie „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w placówkach
oświatowych – 1 dyrektor
299,00 zł
- szkolenie „Dyrektywa o ochronie sygnalistów – regulacje prawne i praktyczne
rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych, obowiązki dyrektora
do 17.12.2021 r.”
300,00 zł
- szkolenie z aplikacji Dotacje art. 43 ustawy o VAT
3 .770,00 zł
- szkolenie „Podsumowywanie pracy pedagogicznej za I półrocze rok szk. 2021/2022.
Po co komu nadzór pedagogiczny – czyli jak wykorzystać wyniki nadzoru z I półrocza
do podnoszenia, jakości pracy szkoły” – 1 dyrektor
300,00 zł
==================
Razem: 6.182,00 zł.
Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół:
Środki wykorzystano na podstawie wewnętrznych regulaminów rozdziału i przeznaczenia
środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następujących wysokościach:
-

Szkoła Podstawowa Nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Razem:

- 47.605,01 zł
- 39.577,06 zł
- 42.870,50 zł
- 44.184,04 zł
- 34.228,21 zł
==================
208.464,82 zł
==================
Ogółem: 214.646,82 zł.

Kwoty przeznaczono na następujące formy doskonalenia zawodowego:
- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów dla nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze,
- warsztaty, seminaria, konferencje i inne formy dla nauczycieli
- kursy doskonalące dla nauczycieli,
- kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli,
- kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia.
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Subwencja
Przekazana miastu subwencja ogólna stanowi 19,3% dochodów ogółem. Część oświatowa wynosiła
32.550.470,00 zł, czyli więcej o 889.326,00 zł niż w 2020 r. (31.661.144,00 zł).
W ramach subwencji oświatowej Gmina otrzymała 2.174.708,64 zł na dzieci niepełnosprawne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 2.093.390,30 zł na
dzieci sześcioletnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W ciągu roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z 0,4% rezerwy z tytułu:
- dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń
do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych prowadzonych / dotowanych przez
jst (SP nr 8) – 25.000,00 zł,
- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz
zajęć z języka mniejszości - 114.450,00 zł.
Gmina otrzymała także dotacje celowe w wysokości 1.245.156 zł, z przeznaczeniem na:
- wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – na zakup wyposażenia służącego
uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania
problemów czy znajomość nowych technologii: 1.039.200,00 zł,
- na realizacje zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu”, dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe (SP nr 3 przy ZSP nr
3): 80.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” (SP Nr 1, SP nr 3 i PS nr 3, SP nr 5 i SP nr 7): 55.956,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii inform.–komunikacyjn. na lata 2020-2024
„Aktywna tablica” (SP nr 1 i SP nr 3): 70.000,00 zł.
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotację celową
w wysokości po 1.471,00 zł rocznie na jedno dziecko (w 2020 r. 1.434,58 zł), która wyniosła:
– na dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole
83.847,00 zł
– na dzieci w przedszkolach
1.746.077,00 zł
– na dzieci w oddziałach wymagających specjalnej organizacji nauki
32.362,00 zł
Ogółem na konto Gminy wpłynęło
1.862.286,00 zł.
W ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 114.450,00 zł na finansowanie
zajęć wspomagających uczniów i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowych, języka
mniejszości etnicznej i języka regionalnego, szkoły gminne realizowały te zajęcia, natomiast w formie
dotacji celowej przekazano Katolickiej Szkole Podstawowej kwotę 8.400,00 zł.
Międzyszkolne i szkolne wydarzenia sportowe
W 2021 r. młodzież chcąca doskonalić umiejętności sportowe mogła kontynuować zajęcia
w klasach sportowych dla dziewcząt i chłopców. W roku sprawozdawczym wspierano młodzież
uzdolnioną sportowo w wydarzeniach sportowych. Na organizację konkursów międzyszkolnych
i międzyszkolnych imprez sportowych w ramach, których sfinansowano wyjazdy na imprezy sportowe
i konkursowe a także zapewniono opiekę medyczną, szkoły wydatkowały 9.150,68 zł (w 2020 r.:
45.200,99 zł).
Szkoły w okresie zimowym zorganizowały dla dzieci „zimowiska”. Koszty ich prowadzenia wyniosły
25.000,00 zł.
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Konkursy międzyszkolne
Szkoła Podstawowa Nr 1:
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3:
Szkoła Podstawowa Nr 5:
Szkoła Podstawowa Nr 7:
Szkoła Podstawowa Nr 8:
Razem:

12.483,59 zł
798,52 zł
2.225,04 zł
5.830,00 zł
2.935,43 zł
==============
24.272,58 zł.

Międzyszkolne i szkolne imprezy sportowe (wyjazdy na imprezy sportowe i konkursy, opieka medyczna)
Szkoła Podstawowa Nr 1:
Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3:
Szkoła Podstawowa Nr 5:
Szkoła Podstawowa Nr 7:
Szkoła Podstawowa Nr 8:
Razem:

487,51 zł
1.376,27 zł
7.661,00 zł
2.088,51 zł
---==================
11.613,29 zł.

Nagrody Burmistrza Miasta Chojnice dla dyrektorów i nauczycieli
W roku sprawozdawczym 13 chojnickich nauczycieli otrzymało Nagrody Burmistrza Miasta Chojnice
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnienia te wręczono z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, podczas uroczystej gali. Doceniając osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno–wychowawczej, przyznano nagrody pieniężne w łącznej kwocie 53.300,00 zł.
Nagrody Burmistrza Miasta Chojnice dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Dla wyróżniających się uczniów w trzech kategoriach: najlepszy absolwent, sportowiec lub najlepszy
uczeń gmina zakupiła nagrody. Dyrektorzy szkół zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania
Nagród Burmistrza Miasta Chojnice składali wnioski do urzędu, a powołana komisja do oceny
wniosków wytypowała 24 uczniów ze szkół podstawowych, którzy otrzymali tablety za kwotę łączną
16.265,50 zł.
Udział w projektach lub programach lokalnych i ogólnopolskich
Szkoła podstawowa:
PO WER
W dniu 3 września 2019 r. dyrektor SP Nr 8 w Chojnicach podpisał umowę z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji, dzięki czemu szkoła otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dofinansowanie pozwoli na realizację projektu pt. „Metoda Montessori kluczem do sukcesu
dydaktycznego” w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej, który trwał będzie
od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.864,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty
20.679,37 zł, (wsparcie indywidualne 2.184 EURO, opłata za kurs 1.400 EURO, podróż 550 EURO).
80% tej kwoty trafiło na konto szkoły, natomiast 20% wykłada organ prowadzący. Po rozliczeniu
projektu, 20% wraca do organu prowadzącego.
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W roku 2021 wydatkowano 14.250,57 zł, z przeznaczeniem na:
- umowy zlecenia
1.000,00 zł
- zakup. mat. dydaktycznych
2.392,57 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie
8.505,15 zł
- podróże służbowe zagraniczne
2.352,85 zł.
Posiłek w szkole i w domu
Szkoły Podstawowa Nr 3 doposażyła i poprawiły standard funkcjonowania stołówki szkolnej
w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Koszt
całego zadania wyniósł 100.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł. to dotacja, a 20.000,00 zł to wartość wkładu
własnego, który musiał wynieść minimum 20% wartości całego zadania.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w szkołach wydatkowano 259.518,52 zł, tj. 99,8 % planu
(w 2020 r. 442.915,30 zł). W ramach tych wydatków cztery szkoły podstawowe, tj. SP Nr 1, Nr 3, Nr 5
i Nr 7 zakupiły nowości wydawnicze z pozyskanych środków dotacji celowej w ramach programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za łączną kwotę 59.533.33 zł, z czego 47.456,00 zł pokryto
z dotacji, a 12.077,33 zł udział środków własnych (minimum 20% wartości zadania). Szkoła
Podstawowa Nr 8 natomiast zakupiła sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do
nauki pozyskanych w wyniku adaptacji za kwotę 25.000,00 zł pochodzącą ze zwiększonej na ten cel
subwencji oświatowej.
Aktywna tablica 2020 - 2024
W ramach dotacji celowej – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (SP Nr 1 i Nr 3). Koszt całego zadania wyniósł
91.550,00 zł, z czego 70.000,00 zł to dotacja, a 21.550,00 zł to wartość wkładu własnego, który musiał
wynieść minimum 20% wartości całego zadania.
Laboratoria Przyszłości
Wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – na zakup wyposażenia służącego
uczniom rozwijać kompetencje, takie jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania
problemów czy znajomość nowych technologii. Wsparcie w wysokości 1.039.200,00 zł do końca roku
szkolnego 2021/2022, z czego w 2021 wykorzystano 692.740,00 zł:
- SP Nr 1 – 136.000,00 zł
- SP Nr 3 – 136.000,00 zł
- SP Nr 5 - 136.000,00 zł
- SP Nr 7 – 148.740,00 zł
- SP Nr 8 – 136.000,00 zł.
Inwestycje i remonty w ramach budżetów szkół (wymienione tylko najważniejsze):
Remonty:
Szkoła Podstawowa Nr 1

117.722,42 zł
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- naprawa instalacji elektrycznej (wymiana lamp ledowych w pomieszczeniach
administracji i sal lekcyjnych, lamp ewakuacyjnych),
- naprawa zasilania w kotłowni oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego,
- remont pomieszczenia po mieszkaniu woźnego, małej Sali gimnastycznej, klatki schodowej,
- bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
- wymiana płyt sufitowych w nowej części budynku,
- instalacja urządzeń systemu Kontroli Dostępu,
- malowanie sali lekcyjnej,
- bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje

35.941,39 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5
- drobne remonty, bieżące naprawy, przeglądy, konserwacje

25.457,29 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7
- remont podłogi w sali muzycznej,
- modernizacja systemu alarmowego, sieci szkolne, sieci teletechnicznej,
- bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy

31.990,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 8
- remont i modernizacja instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji w Sali
cross fit,
- naprawa dachu, montaż stolarki drzwiowej, remont sali dydaktycznej,
- bieżące naprawy, przeglądy

128.577,64 zł

Razem:

================
339.688,74 zł

Wydatki inwestycyjne w szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 1
- Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu komunikacji wewnętrznej
- „Budowa placu zabaw”
- Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”

392.767,06 zł
130.000,00 zł
136.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3
- „Modernizacja wejścia do budynku szkoły od strony sali gimnastycznej
z montażem platformy dla niepełnosprawnych oraz instalacja elektromagnetycznego
systemu kontrolowania wejść do budynku szkoły”
80.000,00 zł
- Przebudowa toalet dla uczniów szkoły – I etap
120.000,00 zł
- Przebudowa toalet dla uczniów szkoły – II etap
137.999,90 zł
- Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”
136.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5
- „Budowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła”
- Zakup drukarki transferowej z laminatem do legitymacji na potrzeby szkoły
- Zakup komputerów do dwóch pracowni informatycznych
- Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”

184.949,42 zł
23.001,00 zł
98.105,75 zł
136.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7
- Modernizacja elewacji budynku
- Rządowy program „Laboratoria Przyszłości

460.000,00 zł
148.740,00 zł
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Szkoła Podstawowa Nr 8
- Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele Sali cross fit
- Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”
Razem:

59.994,56 zł
136.000,00 zł
====================
2.379.557,69 zł.

Realizacja uchwał
Zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami o ile dowóz i opiekę do szkół
i przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych realizują rodzice, następował zgodnie
z Uchwałą Nr XXVIII/396/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miejskiej na rok szkolny 2021/2022.
Przedszkole samorządowe i placówki niepubliczne
Bieżące koszty gminy związane z działającymi na terenie miasta przedszkolami i pobytem dzieci
z naszej gminy w placówkach przedszkolnych w ościennych gminach wyniosły 14.246.877,28 zł
(w 2020 r.: 13.147.948,33 zł), co wskazuje na wykonanie planu w 99,01 %. Tym samym wydatki w tym
zakresie są wyższe w stosunku do wykonania w 2020 r. o wartość 1.098.928,45 zł.
W 2021 r. na terenie miasta działały:
– Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ZSP Nr 3
– 5 oddziałów
– oddziały przedszkolne w SP Nr 1
– 2 oddziały
– oddziały przedszkolne w SP Nr 7
– 4 oddziały
– publiczne Katolickie Przedszkole
– 6 oddziałów
– przedszkola niepubliczne
– 13 placówek (łącznie 60 oddziałów).
W ciągu 2021 r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola samorządowego,
Katolickiego Przedszkola, przedszkoli niepublicznych, uczęszczało:
– od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.
- 1 731 dzieci,
– od 1 września 2021 r.
- 1 797 dzieci (w tym 14 dzieci od 01.12.2021 r.).
Rodzaje poniesionych wydatków:
• opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie
1.102.686,17 zł
• opłacono koszty prowadzenia Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach w kwocie
1.178.226,88 zł
• opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych, w których dzieci wymagały specjalnej
organizacji nauki i metod pracy w SP Nr 7 i w Przedszkolu
Samorządowym Nr 3 w kwocie
68.044,08 zł
• udzielono dotacji należnej przedszkolom niepublicznym w kwocie
8.236.881,98 zł
• udzielono dotacji do przedszkoli niepublicznych prowadzących oddziały,
w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2.276.659,50 zł
• udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola
1.130.806,00 zł
• udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola na pokrycie kosztów stosowania
specjalnej organizacji i metod pracy w kwocie
40.930,08 zł
• opłacono koszt pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach
(w Gminie Chojnice, Gminie Miejska Człuchów) w kwocie
161.651,19 zł
• opłacono koszt pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w sąsiednich gminach
(w Gminie Chojnice) w kwocie
50.991,40 zł.
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Źródłem finansowania tego zadania samorządu były:
a) środki zewnętrzne w kwocie:

7.747.074,53 zł – 54,4 %

• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
(po 1.471,00 zł na dziecko rocznie) w kwocie
1.862.286,00 zł
• subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
2.093.390,30 zł
• subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych i wczesne wspomaganie:
– w przedszkolach niepublicznych i przedszkolu katolicki,
w PS Nr 3 i Oddział. Przedszk., SP Nr 1 i Nr 7
2.174.708,64 zł
• dotacja celowa – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
w ramach wielol. Programu „Narod. Program rozwoju Czytelnictwa”
8.500,00 zł
• wpłaty wniesione przez inne jst za sprawowanie opieki przedszkolnej
1.247.556,87 zł
• wpłaty wniesione przez rodziców w PS Nr 3
(wyżywienie, opłata za pobyt ponad podstawę programową)
194.139,00 zł
• wpłaty wniesione przez rodziców w Oddz. Przedszkolnych SP Nr 1 i Nr 7
166.493,00 zł.
b) środki własne gminy w kwocie
6.499.802,75 zł – 45,6 %.
Żłobek Miejski i niepubliczne placówki
W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Żłobek Miejski w Chojnicach dysponował 52 miejscami
w placówce przy ul. Młodzieżowej 7 w Chojnicach.
Wykorzystanie miejsc przedstawiało się następująco:
średnia miesięczna
liczba dzieci uczęszczających

liczba dzieci zapisanych

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

-

średnia miesięczna

50
50
50
50
50
50
-28
50
50
50
50

35,89
40,65
32,04
24,95
36,50
41,90
-23,23
34,91
25,86
34,11
28,23

Średnia roczna liczba dzieci zapisanych wyniosła 48, a uczęszczających 32,57.
Środki z Urzędu Miejskiego wyasygnowane na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wynosiły
889.559,36 zł. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 1.171.202,12 zł.
Środki otrzymane od rodziców (opłata stała + żywność) wyniosły 250.187,00 zł, natomiast inne
dochody – 31.455,76 zł (tabela).
Udział procentowy odpłatności rodziców w wydatkach bieżących stanowił 21,36 %.
Wydatki bieżące
1.171.202,12 zł
(1.060.776,01 zł – 2020 r.)

Środki z Urzędu
Miejskiego
889.559,36 zł
(866.362,62 zł – 2020 r.)

Inne dochody
31.455,76 zł
(25.038,39 zł – 2020 r.)

Środki od rodziców
250.187,00 zł
(169.375,00 zł – 2020 r.)
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Miesięczne środki z UM na jedno dziecko w żłobku biorąc pod uwagę średnią liczbę dzieci zapisanych
wyniosły 1.544,37 zł (w 2020 r. – 1.795,90 zł). W roku 2021 - oprócz Żłobka Miejskiego - na terenie
miasta funkcjonowały cztery żłobki i jeden klub dziecięcy, prowadzone przez inne organy. Pani
Magdalena Paterek prowadziła Żłobek SMYK, który dysponował 15 miejscami i Żłobek „SMYK1”,
który dysponował 14 miejscami. Żłobek „Malinka” prowadzony przez Centrum Edukacyjne, Katarzyny
Stosik w Człuchowie, dysponował 23 miejscami każdy. Prowadzony przez CONSULTING Firmę
Doradczo-Szkoleniową Julity Orłowskiej – Szczepańskiej, Żłobek „123” mieszczący się przy ul. Długiej
12, 89-600 Chojnice, dysponował 40 miejscami, natomiast „Klub Malucha Krasnoludki” prowadzony
przez ten sam podmiot dysponował 20 miejscami. Żłobki prowadzone przez inne organy niż jst
otrzymywały dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko
zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, objęte opieką, a klub dziecięcy w wysokości 150,00
zł miesięcznie, z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Dla poszczególnych placówek kwoty dotacji wyniosły:
- Żłobek „Malinka” Centrum Edukacyjne K. Stosik:
70.800,00 zł
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach:
54.000,00 zł
- Żłobek SMYK 1 Magdalena Paterek w Chojnicach:
49.200,00 zł
- Żłobek „123” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa
J. Orłowska – Szczepańska
101.400,00 zł
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa
J. Orłowska – Szczepańska
10.500,00 zł
Ogółem w 2021 r. wysokość dotacji dla żłobków i klubu dziecięcego wyniosła
258.900,00 zł.
Ponadto, w każdej niepublicznej placówce przeprowadzono czynności nadzorcze zgodnie z Uchwałą
NR XXXII/349/13 Rady Miejskiej z dnia 10.06.2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, działającymi na terenie miasta Chojnice. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 kontrola warunków
i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Chojnice
odbywają się minimum raz w roku.

4.5. Kultura
4.5.1. Działalność Chojnickiego Centrum Kultury
Chojnickie Centrum Kultury w sprawozdaniu za 2021 r. wykazało przychody w kwocie 3.449.089,64 zł
(w 2020 r. 2.659.944,76 zł), w tym z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice otrzymano dotację podmiotową
w wysokości 2.165.000,00 zł (w 2020 r. 1.730.000,00 zł) oraz dotację celową na zadanie pn. „Drobne
inicjatywy rewitalizacyjne” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej
w Chojnicach”. Przychody własne Chojnickiego Centrum Kultury stanowiła kwota ogółem
1.268.628,54 zł (w 2020 r. 929.944,76 zł), czyli wyższa w stosunku do roku 2020 o 338.683,78 zł.
W odniesieniu do lat poprzednich CHCK odnotował znaczny spadek dochodów własnych spowodowany
pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami.
Na podstawie odrębnych przepisów wstrzymywano organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem
publiczności, odwoływano corocznie organizowane imprezy oraz zamykano kino. Kino w ciągu roku
wznawiało działalność, ale z różnymi ograniczeniami i zachowaniem dystansu społecznego. Dochody
z kina wyniosły zaledwie 599.247,30 zł, podczas gdy w roku 2019 r. (poprzedzającym pandemię wirusa
SARS CoV-2) wynosiły aż 1.801.349,00 zł. Dochody dotyczące wydarzeń kulturalnych wyniosły
107.005,15 zł, natomiast w roku 2019 - 446.385,40 zł. Poniesione koszty wynoszą 3.259.678,37 zł. Na
koniec roku 2021 instytucja kultury wykazała zysk w wysokości 189.411,27 zł.
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Realizacja najważniejszych celów Chojnickiego Centrum Kultury w roku 2021:
Mierniki określające stopień
realizacji celu
Cel
strategiczny

Cel
operacyjny

Udostępnianie
dóbr kultury

Poprawa
dostępności
do kultury i
rozrywki

Edukacja
kulturalna i
wychowanie
przez sztukę

Tworzenie
dóbr kultury

Tworzenie
warunków do
rozwoju
amatorskiego
ruchu
artystycznego
i
folklorystyczn
ego

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu

Zapewnienie atrakcyjnej i
zróżnicowanej oferty kinowej

Komórki
organizacyjne lub
osoby
odpowiedzialne

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec okresu
sprawozdawczego
(wraz z miernikiem)

Osiągnięta
wartość na
koniec
okresu
sprawozdaw
czego

Liczba wyświetlonych
tytułów filmowych

60

110

Kierownik kina

Zapewnienie atrakcyjnej i
zróżnicowanej oferty teatralnej

Liczba zaprezentowanych
spektakli teatralnych:
z udziałem publiczności i
online

20

49

Zastępca
dyrektora ds.
artystycznych

Zapewnienie atrakcyjnej i
zróżnicowanej oferty
muzycznej

Liczba zorganizowanych
koncertów muzycznych:
z udziałem publiczności i
online

30

32

Zastępca
dyrektora ds.
artystycznych

Zapewnienie atrakcyjnej i
zróżnicowanej oferty
wystawienniczej

Liczba zaprezentowanych
wystaw:
- stacjonarnych
- wirtualnych

20

32

Instruktor ds.
organizacji
wystaw

Prowadzenie Muzeum Janusza
Trzebiatowskiego

Liczba dni otwarcia

144

174

Referent ds.
organizacyjnych

Systematyczne zajęcia
plastyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

Liczba zajęć stacjonarnych
lub tutoriali internetowych

410

442

Instruktorzy
plastyki

Systematyczne zajęcia
teatralne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

Liczba zajęć stacjonarnych
lub konsultacji online

560

538

Instruktorzy
teatralni

Systematyczne zajęcia
muzyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

Liczba zajęć stacjonarnych
lub konsultacji online

560

522

Instruktorzy
muzyczni

Systematyczne zajęcia
taneczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

Liczba zajęć stacjonarnych
lub konsultacji online

350

482

Instruktor tańca

Dodatkowe spotkania i
warsztaty plastyczne,
muzyczne, teatralne, taneczne
z artystami i specjalistami w
danej dziedzinie

Liczba wydarzeń lub
filmów online

15

38

Dyrektor

Spektakle tworzone w ramach
zajęć ChCK

Liczba zaprezentowanych
premier

3

3

Instruktorzy
teatralni

Choreografie taneczne
tworzone w ramach zajęć
ChCK

Liczba stworzonych
choreografii

10

22

Instruktor tańca

Prace plastyczne (obrazy,
rysunki, rzeźby, ceramika)
tworzone w ramach zajęć
ChCK

Liczba wykonanych prac
plastycznych

60

121

Instruktorzy
plastyki

Wystawy, występy muzyczne,
teatralne artystów amatorów
przed publicznością

Liczba zaprezentowanych
występów, wystaw
stacjonarnych i online

15

22

Dyrektor

Organizacja konkursów
plastycznych, recytatorskich,
przeglądów piosenki

Liczba przeprowadzonych
konkursów i przeglądów
stacjonarnych i online

10

13

Zastępca
dyrektora
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Popularyzacja
społecznego
ruchu
kulturalnego

Promowanie
miasta
Chojnice

Współpraca i wspieranie
stowarzyszeń, poprzez
wspólną organizację
amatorskich wydarzeń
kulturalnych

Liczba zorganizowanych
wydarzeń stacjonarnych i
online

5

12

Dyrektor

Występy Chojnickiego Studia
Rapsodycznego na teatralnych
festiwalach i przeglądach
krajowych oraz zagranicznych

Liczba występów poza
Chojnicami

3

2

Instruktorzy
teatralni

Występy tancerek na
ogólnopolskich turniejach
tańca, mistrzostwach Polski,
Europy i Świata

Liczba występów poza
Chojnicami oraz w formie
online

5

6

Instruktor tańca

Występy ZPiT Bławatki na
przeglądach i festiwalach
folklorystycznych

Liczba występów poza
Chojnicami

2

5

Instruktor muzyki

Występy Big Bandu Chojnice

Liczba występów poza
Chojnicami i online

3

0

Instruktor muzyki

Promocja Muzeum Janusza
Trzebiatowskiego

Liczba inicjatyw
stacjonarnych i online

6

33

Zastępca
dyrektora ds.
organizacyjnych

Występy chóru seniora
ASTRY

Liczba występów poza
Chojnicami i online

2

0

Instruktor muzyki

Chojnickie Centrum Kultury - pomimo kilkumiesięcznych ograniczeń działalności związanych
z pandemią Covid-19 - osiągnęło w 2021 r. większość założonych celów. Zaplanowana liczba wydarzeń
kulturalnych, w tym seansów filmowych, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych, czy wystaw
została nawet przekroczona.
Ze względu na restrykcje pandemiczne ograniczeniu musiała ulec liczba części zajęć z zakresu edukacji
artystycznej oraz występy Chojnickiego Studia Rapsodycznego, Big Bandu i Chóru Seniora Astry poza
Chojnicami.
4.5.2. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku dysponowała dotacją podmiotową przekazaną z budżetu
Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 2.452.000,00 zł, z czego 60.000,00 zł stanowiła dotacja
podmiotowa z Powiatu Chojnickiego. Na podstawie zawartego porozumienia Instytucja wykonuje
zadanie statutowe powierzone jej przez Powiat Chojnicki.
Ponadto, Instytucja otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup
książek w kwocie 25.156,00 zł. Z tytułu usług ksero uzyskała przychody w kwocie 3.803,39 zł,
natomiast z odsetek od środków na rachunku bankowym: 57,03 zł.
W 2021 r. na konto Biblioteki wpłynęła kwota 116.810,49 zł, pochodząca z wpłat od stowarzyszeń,
tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowano kwotą
2.597.826,91 zł. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.597.826,91 zł. Na koniec roku na koncie
bankowym nie pozostały żadne środki pieniężne.
Należności wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 2.650,42 zł i dotyczyły braku zapłaty
za wynajmowane stowarzyszeniom pomieszczenia.
Pozostałe należności wyniosły 35.378,56 zł, w tym 30.303,87 zł to należności od pracownika, 1.514,69
zł z tytułu rozrachunków z dostawcami, zaś 3.560,00 zł z tytułu rozrachunków z urzędem skarbowym
(nadpłata podatku).
Instytucja wykazała również zobowiązania wymagalne w kwocie 820 zł. Kwota ta dotyczyła
ujawnionych w trakcie kontroli zarządczej sprawowanej przez kierownika jednostki nieprawidłowości,
a dokładnie potrąconych z wynagrodzeń pracowników i nie przekazanych na rachunek funduszu
socjalnego spłat pożyczek mieszkaniowych.
45

Realizacja najważniejszych celów Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2021:

Cel
strategiczny

Cel
operacyjny

Chojnice
przyjazne
mieszkańcom,
poprawa życia
mieszkańców
naszego miasta

Wspomaganie
edukacji

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

„Mała książka wielki człowiek”
polegająca na rozdawaniu
wyprawek czytelniczych wraz z
kartą czytelnika, książką i
broszurą dla rodziców
Moja Mała Ojczyzna

Zwiększenie
aktywności
mieszkańców
Chojnic i okolic

Tworzenie
oferty
kulturalnej dla
różnych grup
odbiorców –
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego

Aktywny
senior
Uspołecznienie

i kreowanie
przestrzeni
publicznej

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

„Mała książka wielki
człowiek” polegająca na
rozdawaniu wyprawek
czytelniczych wraz z kartą
czytelnika, książką i broszurą
dla rodziców
Moja Mała Ojczyzna

16 dzieci

16 dzieci

-//-

2000 uczniów

121
uczniów

-//-

20 uczniów
15 dzieci
600 osób

nie podjęto
nie podjęto
nie podjęto

300 osób

92 osoby

300 osób
800 osób
około 50
wypożyczeń
50 osób

300 osób
95 osób
7
wypożyczeń
70 osób

około 30
seniorów

nie podjęto

Zajęcia w plenerze – rajd
rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz

około 100
osób

100 osób

Narodowe czytanie

250 osób
około
1500 osób

100 osób
nie podjęto

wszyscy
bibliotekarze

około 80
dzieci

nie podjęto

Bibliotekarze
działu
dziecięcego

około 20
dzieci

nie podjęto

-//-

100%

100%

400 osób

500 osób

Lekcje biblioteczne
dla przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych i średnich
Nauka języka migowego
Dogoterapia
Spotkania z ludźmi kultury,
sztuki i nauki

Lekcje biblioteczne dla
przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych i średnich

Promocje książek –
spotkania autorskie
Organizowanie wystaw
Noc w Bibliotece
Wypożyczenia między
biblioteczne
Działalność wydawnicza
„Kwartalnik Chojnicki”

Promocje książek
spotkania autorskie
Organizowanie wystaw
Noc w Bibliotece
Wypożyczenia między
biblioteczne
Działalność wydawnicza
„Kwartalnik Chojnicki

Kurs obsługi komputera i
internetu – senior bezpieczny w
sieci
Zajęcia w plenerze – rajd
rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”
Narodowe czytanie
Chojnicka Noc Poetów z
Ogólnopolskim Konkursem
Jednego Wiersza
Odwiedziny przedszkolaków w
przedszkolach
„Z książką na Ty”
Odwiedziny dzieci w szpitalu „Z
książką na Ty”

Doskonalenie
obsługi
klientów
biblioteki w
aspekcie
potrzeb,
zainteresowań i
preferencji

Nadanie
właściwych
priorytetów
procesom
usługowym
ukierunkowan
ych na
wymagania
klientów

Mierniki
Mierniki
określające
określające
stopień
stopień
Osoby
realizacji celu - realizacji celu
odpowiedzialne
planowana
wartość do
osiągnięta
osiągnięcia celu wartość
300 osób
106 osób
pracownice
działu
dziecięcego

Elektroniczne katalogowanie
nowych pozycji książkowych
Przystąpienie do konsorcjum
bibliotek w celu umożliwienia
dostępu do e-booków i książek
elektronicznych od firmy Legimi

Elektroniczne katalogowanie
nowych pozycji książkowych
Przystąpienie do konsorcjum
bibliotek w celu umożliwienia
dostępu do e-booków i książek
elektronicznych od firmy
Legimi

Prowadzenie badań czytelniczych
określających zapotrzebowanie
czytelnicze

Prowadzenie badań czytelniczych
określających zapotrzebowanie
czytelnicze

100%

80%

Monitoring satysfakcji klientów
z usług bibliotecznych

Monitoring satysfakcji
klientów z usług
bibliotecznych

100%

98%

dział
dziecięcy
dyrektor
pracownice
czytelni
-//-

pracownice
wypożyczalni
dyrektor

pracownice
działu
Mediateka
bibliotekarze
Czytelni

dyrektor
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Decydującymi przyczynami wpływającymi na niezrealizowanie celów, bądź ich nie podjęcie były
reżimy sanitarne związane z pandemią Covid – 19.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.1. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami oraz sprawy związane z ochroną środowiska zostały przydzielone powołanej
w 2021 r. komórce organizacyjnej w Urzędzie – Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami. Pozostałe zadania realizowane przez ten Wydział określa Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Chojnicach dostępny na stronie BIP miasta Chojnice.
Podstawowe informacje dotyczące dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chojnice w 2021 roku przedstawiają się
następująco:
- dochody w 2021 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, uzyskane od
osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wyniosły 7.329.142,27 zł,
- liczba osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 33.832 osoby,
- od stycznia do grudnia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miejskiej Chojnice wynosiła 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego
w gospodarstwie domowym,
- złożono 200 deklaracji dotyczących nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez część roku,
- od stycznia do grudnia 2021 roku ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosiła: 108,00 zł.
- wydatki w 2021 roku poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w mieście wyniosły 7.094.845,91 zł, z czego:
• 6.749.530,14 zł – wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych,
• 24.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych,
• 148.089,00 zł – wydatki związane z obsługą administracyjną systemu,
• 72.994,78 zł – wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie
Gminy Miejskiej Chojnice,
• 100.231,99 zł – inne wydatki.
Dochody za 2021 rok – 7.329.142,27 zł
Wydatki za 2021 rok – 7.094.845,91 zł
Wynik: + 234.296,36 zł.
W odniesieniu do realizowanych programów z zakresu ochrony środowiska przedstawia się poniżej
ogólne informacje, tj.:

➢ Miejski Program ,,STOP dla SMOGU w Chojnicach’’
47

Od dnia 7 kwietnia 2021 roku Gmina Miejska Chojnice rozpoczęła nabór wniosków w ramach
programu ,,STOP dla SMOGU w Chojnicach’’. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przyjęto 202 wnioski
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Po weryfikacji udzielono dotacji dla 143 budynków
i lokali na łączną kwotę 1.001.000,00 złotych.
➢ Program ,,Czyste Powietrze’’ z WFOŚ i GW w Gdańsku
Gmina Miejska Chojnice dnia 1 marca 2021 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i uruchomiła punkt informacyjno –
konsultacyjny. Od uruchomienia w/w punktu do dnia 31 grudnia 2021 roku udzielono około 850
konsultacji (zgodnie ze sprawozdaniami kwartalnymi przekazywanymi do WFOŚiGW w Gdańsku).
Ogółem złożono 95 wniosków o dofinansowanie, 54 wnioski na podstawowy poziom dofinansowania
oraz 41 wniosków na podwyższony poziom dofinansowania.
➢ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice
na lata 2012 – 2032
W 2021 roku odebrano i zutylizowano 21,935 Mg odpadów zawierających wyroby azbestowe (pokrycia
dachowe) z nieruchomości objętych dofinansowaniem, udzielając osobom fizycznym dotację w ogólnej
wysokości 12.831 zł (11 wniosków mieszkańców, zakwalifikowano 12 nieruchomości z terenu Gminy
Miejskiej Chojnice do dofinansowania, właściciel jednej nieruchomości złożył rezygnację dotyczącą
wykonania przedmiotowych prac w 2021 roku). Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport
i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wnioski opiniowane są na bieżąco przez Komisję ds. realizowania przedmiotowego Programu
(Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie
powołania Komisji do spraw realizowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2012 – 2023”).

5.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Zakres działań wykonanych w 2021 r. przez spółkę miejską Miejskie Wodociągi z zakresu infrastruktury
wodociągowo – kanalizacyjnej przedstawia się następująco.
Dział Produkcji Wody
Eksploatowane przez Spółkę Ujęcia wydobyły w roku 2021 łącznie około 1 871 232 m3 wody, z czego
na potrzeby technologiczne (płukanie filtrów) zużyto 18 778 m3. Stan techniczny urządzeń podobnie,
jak i sieci wodociągowej nie wymagał znacznych nakładów finansowych i określić można jako dobry.
Jakość dostarczanej mieszkańcom wody w pełni spełniła wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzona została
inspekcja studni głębinowej nr 3a zlokalizowanej na Placu Piastowskim wraz z badaniami i pomiarami
studni niezbędna do określenia jej stanu technicznego. Wymieniono rury wznośne, jak również
dodatkowo zamontowano prowadniki przeznaczone do centralizacji przewodów w celu zabezpieczenia
rury płaszczowej przed uszkodzeniem. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na przestrzeni
minionego roku dokonano również licznych przeglądów urządzeń, instalacji, podzespołów oraz
obiektów. Dokonano regulacji oraz oznakowania istniejących urządzeń wodociągowych
zlokalizowanych na gruntach Leśnictwa Funka. Zgodnie z obowiązującym Prawem Wodnym
opracowana została „analiza ryzyka” dla posiadanych ujęć wody. Z treści opracowania wynika
konieczność ustanowienia strefy ochrony pośredniej wyłącznie dla ujęcia wody Funka. Wysoka lokalna
podatność piętra czwartorzędowego na skutki niepożądanych zdarzeń w rejonie wspomnianego ujęcia
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wskazuje, że obecny stan prawny, obejmujący istnienie jedynie terenów ochrony bezpośredniej wokół
studni, może nie stanowić dostatecznego zabezpieczenia ujęcia w zakresie wód tego piętra. W związku
z powyższym, jako właściciel ujęcia spółka zobligowana jest przekazać opracowanie wraz
z niezbędnymi załącznikami do wojewody w celu ustanowienia strefy ochrony pośredniej wokół
analizowanego ujęcia. Ponadto została wszczęta procedura oparta na opracowaniu dokumentacji
projektowej na przebudowę nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie
stacji uzdatniania wody Funka. Została również opracowana dokumentacja projektowa na budowę
budynku technicznego, stanowiącego zaplecze techniczne do obsługi zbiornika wody pitnej.
Przedsięwzięcie polegające na remoncie rozdzielni SN stacji transformatorowej wraz z budową linii
kablowej SN 15kV na ujęciu wody Funka, które docelowo miało być zrealizowane w roku ubiegłym
z przyczyn niezależnych od inwestora zostało przesunięte na połowę kwietnia 2022 r. Realizacja zadania
w planowanym terminie nie była możliwa z uwagi na trudności związane z dostawą komponentów od
dostawców zagranicznych.
Dział Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
Dział eksploatacji sieci wod-kan zgodnie ze stanem na rok 2021 r. eksploatuje ok 135,1 km sieci
wodociągowej oraz ok 98,1 km sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 wybudowano 2,4 km sieci
wodociągowej oraz 1,0 km sieci kanalizacji sanitarnej. Szereg prac inwestycyjnych i remontowych
w mieście prowadzony był równolegle w ramach inwestycji związanej z budową, przebudową
kanalizacji deszczowej w ramach poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
MOF Chojnice-Człuchów, a także inwestycjami związanymi z przebudową dróg. Stan techniczny sieci
wodociągowej określany jest jako dobry, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej jako dostateczny z uwagi
na postępującą korozję rur betonowych, których eksploatowanych jest kilkadziesiąt kilometrów. Z tego
powodu coraz większe środki przeznaczane są na remonty sieci kanalizacji sanitarnych
z wykorzystaniem technologii bezwykopowej. Stan przewodów kanalizacyjnych weryfikowany jest
przy wykorzystaniu zestawu do inspekcji tv. Dzięki urządzeniu, racjonalnie podejmowana jest decyzja
o doborze technologii przeprowadzenia robót i planowanych środkach. W dalszym ciągu kontynuowany
jest rozwój systemu informacji geograficznej GIS, który usprawnia eksploatację sieci wodociągowych
i sieci kanalizacji sanitarnych. Program umożliwia zamieszczanie informacji niezbędnych przy
podejmowaniu decyzji remontowych, inwestycyjnych oraz podgląd online na stan sieci, urządzeń ich
przebiegu, posadowienia. Gospodarka wodomierzowa prowadzona jest w oparciu o stosowany od 2010
r. system zdalnego odczytu, który rozbudowany jest o anteny odbiorcze w wyznaczonych strefach
miasta, aby usprawnić czas odczytu wodomierzy oraz uzyskiwać informacje o rozbiorach, awariach
u odbiorców. Stosowane system zdalnego odczytu wodomierzy oraz informacji geograficznej GIS
posłużą Spółce w stworzeniu opomiarowania strefowego sieci wodociągowej oraz modelu
hydraulicznego sieci wod-kan.
Dział Oczyszczania Ścieków
Miasto Chojnice posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i można przyjąć, że wszyscy mieszkańcy
są obsługiwani w zakresie zbiorowego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. Z powodu
zróżnicowanego ukształtowania powierzchni gminy miejskiej na jej terenie zlokalizowanych jest 14
przepompowni ścieków. Pierwsze przepompownie powstały w 1994 roku, najmłodsza została oddana
do eksploatacji w 2020 r. Ze względu na wiek wiele z tych przepompowni sukcesywnie poddawanych
jest przebudowie i modernizacji. Procesy inwestycyjne związane z tym rozpoczęto w 2019 r i pierwsza
została zmodernizowana przepompownia przy ul. Norwida. W roku 2021 zlecono opracowanie
dokumentacji projektowej modernizacji przepompowni na ulicy Działkowej, której przebudowa ruszy
w 2022 roku. W następnych latach Spółka planuje modernizację i przebudowę kolejnych przepompowni
lokalnych. Sprawność techniczna tych obiektów gwarantuje odprowadzanie ścieków do miejskiej
oczyszczalni ścieków (ul. Igielska), która w latach 2015 – 2016 została przebudowana, rozbudowana
i zmodernizowana wraz z przepompownią główną, która obecnie jest stopniem mechanicznym
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oczyszczania ścieków (ul. Zielona). Obecnie oczyszczalnia pracuje z wydajnością 81 950 RLM a jej
zaprojektowana przepustowość to 8750 m3/dobę. Oczyszczalnia spełnia wymagania pozwolenia
wodno-prawnego i przepisów w zakresie ochrony środowiska. Układ technologiczny oparty jest
o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i wyposażony w urządzenia o bardzo wysokim
standardzie. Stan wszystkich urządzeń eksploatowanych przez dział określany jest jako bardzo dobry.
Powstające komunalne osady ściekowe w całości przetwarzane są na instalacji zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni ścieków. Aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe powstające w skutek procesu
kompostownia ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych Spółka planuje modernizację
obecnie istniejącej kompostowni i jest w posiadaniu decyzji środowiskowej potrzebnej do realizacji
wyżej wymienionej inwestycji. Trwają prace projektowe oraz poszukiwane są źródła możliwego
finansowania przedsięwzięcia. Spółka jest na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
i uzyskiwania wszelkich pozwoleń wymaganych do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.
Dział Obsługi Klienta
Dział Obsługi Klienta kontynuuje zastosowane w latach poprzednich standardy obsługi klienta oparte
o procedury i wymagania RODO. W celu zagwarantowania większej poufności i ochrony danych
osobowych, dział został zaopatrzony w urządzenie do kopertowania faktur, tzw. kopertownicę. Dzięki
temu urządzeniu, każdy dokument jest dostarczany odbiorcy w zaklejonej kopercie z logo Miejskich
Wodociągów. Z uwagi na pandemię SARS-COV 2 i wprowadzone rządowe obostrzenia, był utrzymany
zreorganizowany proces obsługi klienta, w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa
i zachowania wszelkiej ostrożności, zarówno klientów, jak i pracowników. W połowie października
2021 r. ustawiono 6 anten na terenie miasta Chojnice, dzięki którym został wdrożony nowocześniejszy
system zdalnego odczytywania wodomierzy – IZRA NET, który umożliwia pozyskiwanie odczytów
bezpośrednio w biurze klienta, bez konieczności wychodzenia z siedziby spółki. System ten również
zezwala na stały podgląd zużycia na wodomierzu. Pracownicy działu obsługi klienta, wszczęli proces
rozszerzenia elektronicznej kartoteki odbiorców poprzez skanowanie wszelkiej, bieżącej oraz już
archiwalnej korespondencji miedzy zakładem a klientem. Wyżej wymieniony proces zminimalizuje
duplikowanie dokumentów w formie papierowej. Kontynuowana jest również usługa pośrednictwa
finansowego, dająca możliwość klientom dokonywania opłat innych niż za dostarczoną wodę
i odprowadzane ścieki.
Dział Informatyki i AKPiA
Dział Informatyki i AKPiA jako dział pomocniczy jest odpowiedzialny między innymi za integrację
systemów teleinformatycznych, zbieranie, przetwarzanie i wizualizację danych oraz automatyczne
sterowanie. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem systemu zdalnego odczytu wodomierzy
w oparciu o odbiorniki stacjonarne. Rozmieszczone na terenie miasta anteny odbiorcze umożliwiają
bezpośredni odczyt stanu wodomierzy w siedzibie Spółki. Ilość ta jest sukcesywnie zwiększana dla jak
największego pokrycia terenu miasta i umożliwi to praktycznie jednoczesny odczyt wszystkich
wodomierzy posiadających nakładki do odczytu zdalnego. Zgłaszane przez te nakładki błędy
i alarmy będą mogły być analizowane natychmiastowo a odebrany stan wodomierza umożliwi
wystawienie faktur bez czasochłonnego objeżdżania terenu całego miasta. Dodatkowe strefowanie
umożliwi szybsze wykrywanie awarii oraz ustalenie jej lokalizacji.
Uruchomiono testowo system Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). System ten zostanie
udostępniony w najbliższym czasie wszystkim odbiorcom. Umożliwi między innymi kontakt
w Wodociągami, pobieranie faktur czy podawanie stanu podlicznika wody za pomocą dedykowanej
strony internetowej. Poza stroną internetową planowane jest wdrożenie aplikacji mobilnej, która będzie
jeszcze większym ułatwieniem dla odbiorców usług.
Nadal czynione są starania o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej ale w związku
z postępem technologiczny jej moc została zwiększona do mocy 0,400 MW. Mimo wydawać by się
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mogło znacznej mocy, cała energia z planowanej instalacji będzie pożytkowana przez Oczyszczalnie
ścieków obniżając rachunki za energie elektryczną.
Dział Mechaniczno- Transportowy
Maszyny i urządzenia oraz środki transportu są niezbędne do utrzymania odpowiedniego zaplecza
logistycznego umożliwiającego skuteczne prowadzenie działalności podstawowej i usług świadczonych
na rzecz mieszkańców.
W roku 2021 zakupiono ciągnik marki KUBOTA dla prawidłowej i ciągłej obsługi zbiorników
bezodpływowych. Na koniec roku 2021 spółka realizowała odbiór ścieków z 245 zbiorników
bezodpływowych i 106 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto świadczone są usługi związane
z wynajmem i opróżnianiem toalet przenośnych na terenie miasta i gmin ościennych dla organizowanych
imprez plenerowych oraz budów. Średnia roczna wynajmu wynosi ok. 110 szt dziennie. Istniejące
funkcjonujące urządzenia, środki transportu jak również zakup nowych stanowi doposażanie i wymianę
istniejącego sprzętu pozwalając na jego optymalne wykorzystanie.
W chwili obecnej na stanie Spółki do wykonywania powierzonych zadań wykorzystywany jest sprzęt
wymieniony poniżej:
Lp.

Nr rejestr.

Marka

Model

Rodzaj

1

GCH 65MT

FORD

TRANSIT

skrzynia

2

GCH 93PS

FORD

TRANSIT

wywrotka

3

GCH 43SH

FORD

CONNECT

4

GCH 19UP

FORD

CONNECT

pog. tech
pog. tech

5

GCH 70UT

FORD

CONNECT

pog. tech

6

GCH 78YG

FORD

FUSION

pog. tech

7

GCH 64YY

FORD

FUSION

pog. tech

8

GCH 26001

FORD

TRANSIT

pog. tech

9

GCH 30940

FORD

TRANSIT

pog. tech

10

GCH 39587

TOYOTA

HILUX

pog. tech

11

GCH 47874

FORD

TRANSIT

pog. tech

12

GCH 47366

FORD

TRANSIT

pog. tech

13

GCH 51212

FORD

CONNECT VAN

14

GCH 55044

IVECO

DAILY 35C15

15

GCH 56822

TOYOTA

PROACE

wywrotka
pog. tech

16

GCH 56823

TOYOTA

PROACE

pog. tech

17

GCH F621

URSUS

C 360/3p

ciągnik

18

BYN 662B

URSUS

C 360

ciągnik

19

BYN 686B

URSUS

C 360/3p

ciągnik

20

GCH 5L95

KUBOTA

M8540

ciągnik

21

GCH 4U68

KUBOTA

M5091

ciagnik

22

GCH 4V59

KUBOTA

M 135GX-II

ciągnik

23

GCH 58H6

KUBOTA

M 5112

ciągnik

24

A0003258

CATERPILLAR

kop.ład.

25

KOPARKA

JCB

CAT 428
HYDRADIG 110W
TAB

26

KOPARKA

BOBCAT

E 20

koparka

27

GCH U236

STAR

15.227

ciśnieniowy

28

GCH 18540

MAN

TGM 18.250

beczka

pog. tech

koparka
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29

GCH 56611

30

A0083506

MAN
STALOWA
WOLA

31

TGS L2007 46,003

ciś. z odzyskiem
wody

520G

ładowarka
ładowarka

VOLVO

32

TWISTER

m. specjalist.

33

GCH W641

COMPAIR

C-38

sprężarka

34

GCH 08YP

MADRO

PM 1800

recykler

35

GCH 16A2

GŁOWACZ

G3 recykler

recykler

Iseki

KOSIARKA SXG 323

36
37

AMFIBIA

TRUXOR

5045E

m. pływająca

38

Walec

BOMAG

BW 90 AD-5

Walec

39

GCH 9R44

MEPROZET

T 527

Przyczepa

40

GCH 4U84

METALTECH

T-646

Przyczepa

41

GCH 4W51

TEMA laweta

W 14 ZGV

Przyczepa

42

GCH 4W75

PRONAR

T 679/2

Przyczepa

43

GCH 5W15

BRENDERUP

MT 2600

Przyczepa

44

BYW 638G

AGROMET

T-103

Przyczepa

45

BGW 7541

ITM

46

BDO 1411

POL-MOT

47

GCH 85VF

POMOT

T 507

Przyczepa

48

GCH 7H97

THULE

T1S19

Przyczepa

49

GCH 3N19

RYDWAN

EURO B2600

Przyczepa
Masz.
Specjalist.
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Przyczepa
Przyczepa

Backus Nowy

agregaty prądotwórcze:
Fogo

przenośny

5,8 Kw

agregat

SDMO

przenośny

3,0 kw

agregat

ENDRESS

przenośny

5,6kw

4

agregat

stacjonarny

80 kw

5

agregat

Fogo
Wolf

przenośny

8 kw

6

agregat

Fogo

stacjonarny

164 kw

7

agregat

Fogo

stacjonarny

80 kw

8

agregat

stacjonarny

475 kw

9

agregat

Fogo
Fogo

stacjonarny

504 kw

10

agregat

Fogo

stacjonarny

517 kw

11

agregat

Fogo

stacjonarny

164 kw

1

agregat

2
3

Laboratorium
Laboratorium posiada akredytację od 30.05.2016 r. na pobieranie i badania próbek ścieków, natomiast
od 19.10.2017 r. również na pobieranie i badania próbek wody do spożycia. W związku z wdrożonym
systemem zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, laboratorium
dąży do ciągłego doskonalenia i realizacji celów jakości zawartych w Polityce Jakości. Posiada również
zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach na badania wody do spożycia. Chcąc
zapewnić najwyższą jakość badań, poszerzyło pracownię mikrobiologiczną oraz zakupiło tlenomierz.
Nakłady poniesione na środki trwałe w 2021r.
Grupa
KŚT
gr.'"0"

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych
Grunt- działka nr 278/3-LP, 278/4-LP

BO na dzień
01.01.2021
0,00

NAKŁADY
w 2021 r.
3 284,00

Przekazane
3 284,00

BZ na dzień
31.12.202
0,00
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gr.'"1"
gr."2"

Razem gr."0"
Budynki i lokale
Razem gr. "1"
Sieć wodociągowa ul. Człuchowska
Sieć wodociągowa ul. Prochowa
Sieć wodociągowa ul. Grunwaldzka
Sieć wodociągowa ul. Dąbrowskiego
Sieć wodociągowa ul. Korczaka

0,00

3 284,00

3 284,00

0,00

0,00
154,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
30 162,12
5 822,52
3 400,00
4 200,00
50 812,56

0,00
30 316,52
5 822,52
0,00
0,00
50 812,56

0,00
0,00
0,00
3 400,00
4 200,00
0,00

Sieć wodociągowa ul. Kasprowicza i ul. Tetmajera

3 905,00

0,00

0,00

3 905,00

Sieć wodociągowa ul. Błękitnej Armii
Sieć wodociągowa ul. Żeromskiego
Sieć wodociągowa ul. Paderewskiego
Sieć wodociągowa ul. Igielska
Magistrala wod.w przeb. drogi woj. 212-zachodnie
obejście miasta
Sieć wodociągowa ul. Z. Kossak-Szczuckiej
Sieć wodociągowa Metalowiec
Sieć wodociągowa ul. Bratnego
Sieć wodociągowa ul. Sępoleńska
Sieć wodociągowa ul. Wiosenna
Sieć wodociągowa ul. Nad Dworcem
Sieć wodociągowa ul. Bucholca
Sieć wodociągowa ul. Miłosza
Sieć wodociągowa ul. Miłosza
Sieć wodociągowa ul. Sieroszewskiego
Sieć wodociągowa ul. O. Kolberga
Sieć wodociągowa ul. Bratnego
Sieć wodociągowa ul. Witkacego
Sieć wodociągowa ul. Cynamonowa
Sieć wodociągowa ul. H. Wagnera

800,00
2 025,00
5 920,00
9 221,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

800,00
2 025,00
5 920,00
9 221,00

85 716,64

0,00

0,00

85 716,64

0,00
46 328,58
0,00
0,00
0,00
6 825,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 205,30
663,31
34 084,54
60 000,00
33 888,56
4 659,30
13 883,03
75 693,16
43 312,68
45 905,31
58 025,00
37 263,35
25 339,09
31 006,78
17 223,38

19 205,30
0,00
34 084,54
60 000,00
33 888,56
0,00
13 883,03
75 693,16
43 312,68
45 905,31
58 025,00
37 263,35
25 339,09
31 006,78
17 223,38

0,00
46 991,89
0,00
0,00
0,00
11 485,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Sieroszewskiego

0,00

61 996,19

61 996,19

0,00

Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miłosza

0,00

27 208,98

27 208,98

0,00

Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Sobierajczyka

0,00

275 414,58

0,00

275 414,58

0,00
0,00
0,00
0,00
18 772,07
0,00
4 870,19
71 152,50
2 025,00
0,00
1 107,00

53 310,46
36 485,98
67 372,41
53 877,40
1 665,08
77 100,00
3 160,53
1 093,71
0,00
57 859,94
0,00

53 310,46
36 485,98
67 372,41
53 877,40
20 437,15
77 100,00
0,00
0,00
0,00
57 859,94
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 030,72
72 246,21
2 025,00
0,00
1 107,00

Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bratnego
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bratnego
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miłosza
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Cynamonowa
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Gdańska
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Miłosza/Witkacego
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Nad Dworcem
Sieć kanalizacji sanitarnej Metalowiec
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Pietruszkowa
Przebudowa przepompowni ścieków ul. Działkowa

gr."3"

Przepompownia wód gruntowych ul. Zielona
Drenaż FI 80/ odwodnienie terenu- Igielska
Stacja podnoszenia ciśnienia- ul. Zakładowa
Hermetyzacja kompostowni
Budowa instalacji fotowoltaicznej/ SUW
Budynek techn. Obsługi zbiornika wody pitnej Karolewo
Razem gr. "2"
Kotły i maszyny energetyczne

1 200,00

622,60

0,00

1 822,60

3 256,33
10 729,99
83 268,61
0,00
91 034,93

2 949,12
0,00
3 213,13
56 045,20
0,00

6 205,45
0,00
0,00
0,00
91 034,93

0,00
10 729,99
86 481,74
56 045,20
0,00

0,00

1 397,30

0,00

1 397,30

448 313,05

1 375 322,60

1 134 670,67

688 964,98

53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717,32
0,00

0,00
177 741,95
177 741,95
1 140,00
1 140,00
30 543,15
14 034,50

0,00
0,00
0,00
1 140,00
1 140,00
0,00
0,00

0,00
177 741,95
177 741,95
0,00
0,00
31 260,47
14 034,50

0,00

17 900,00

17 900,00

0,00

0,00
0,00

82 938,69
3 600,00

0,00
0,00

82 938,69
3 600,00

0,00

51 300,00

0,00

51 300,00

717,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200 316,34
213 124,12
35 238,50
248 362,62
28 119,00
28 119,00

17 900,00
213 124,12
35 238,50
248 362,62
28 119,00
28 119,00

183 133,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OGÓŁEM:

449 030,37

2 034 286,51

1 433 476,29

1 049 840,59

w tym: środki trwałe o wartości niższej lub równej 10 tyś.

3 256,33

9 911,64

13 167,97

0,00

gr."4"
gr."5"
gr."6"

Razem gr. "3"
Stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy
Razem gr. "4"
Minikoparka Bobcat E20
Razem gr. "5"
Stacja paliw- taras dolny
Modernizacja istn. Stacji paliw
Lekka suwnica bramowa z ręcznym wciągnikiem
łańcuchowym
Monitoring magazynów odpadów
Światłowód - Igielska
Wentylacja i klimatyzacja - biuro działu technicznego

gr."7"

gr."8"

Razem gr. "6"
Ciągnik rolniczy KUBOTA M5112
Ciągnik KUBOTA M511 NR Rej. GD 829T
Razem gr. "7"
Kopertownica HEFTER Si2600
Razem gr. "8"

Spółka realizuje inwestycje rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jak i pozostałych dziedzin
działalności służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, angażując własne środki, gwarantując
pewne i ciągłe dostawy wody i odbiór ścieków, spełniając przy tym określone przepisami wymagania
jakościowe. Sytuacja ekonomiczna spółki jest stabilna, nie ma zagrożenia funkcjonowania w latach
następnych.

5.3. Polityka mieszkaniowa
W ramach prowadzonych zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawia się następujące
informacje związane z prowadzoną polityką mieszkaniową w mieście w 2021 r, tj.:
➢ dotyczące zakresu przydziału lokali z zasobów komunalnych, socjalnych i tymczasowych:
- wysłano 91 propozycji przydziału lokali z zasobów komunalnych, z tego 18 lokali komunalnych
zostało przyjętych, wskazano 5 lokali socjalnych oraz 1 lokal tymczasowy,
➢ dotyczące wyłączenia lokali z zasobów lokali socjalnych:
- dokonano 5 wyłączeń lokali z zasobów lokali socjalnych zgodnie z Uchwałą Nr XXV/270/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice, § 11 ust. 1 pkt. 8,
➢ dotyczące włączenia lokali do zasobów lokali socjalnych:
- dokonano 3 włączeń lokali z zasobów lokali socjalnych zgodnie z Uchwałą Nr XXV/270/16 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice, § 11 ust. 1 pkt. 8.
Zakres informacji dotyczący prowadzonych w 2021 r. działań z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz
gospodarki lokalami użytkowymi, przedstawiony przez spółkę miejską Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej przedstawia się następująco:
➢ mieszkaniowy zasób Gminy – stan na 31.12.2021 r.:
- liczba lokali komunalnych: 389 szt., łączna powierzchnia: 20.051,00 m2, stanowiących własność
ZGM,
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- liczba lokali komunalnych:1.219 szt., łączna powierzchnia: 59.210,90 m2, w budynkach wspólnot
mieszkaniowych,
- liczba lokali: 78 szt., łączna powierzchnia: 4.312,26 m2 w budynkach prywatnych zarządzanych
przez Gminę;
➢ wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe mieszkalne
w 2021 r.:
- lokale socjalne 146 szt., łączna powierzchnia 4.968,86 m²,
- pozostałe mieszkalne 1.575 szt., łączna powierzchnia 76.561,83 m²;
➢ zakres robót remontowych wykonywanych przez zarządcę w 2021 r.:
- stolarskie (okna i drzwi) 121.038,28 zł
- zduńskie 122.160,15 zł
- instalatorskie (elektryczne, wod.-kan., c.o. i gaz) 89.735,09 zł
- budowlane (mur-tynk, dek-blach, malarskie, ciesielskie, ślusarskie) - 994.831,87 zł
- konserwatorskie 543.894,94 zł
- fundusz remontowy wspólnot 285.564,30 zł
kwota ogółem:
2.157.224,63 zł
➢ liczba sprzedanych lokali mieszkalnych w 2021 r.: 30 lokali mieszkalnych;
➢ stawka czynszu na 31.12.2021 r. wynosi 6,37 zł/m², zmiana od 01.11.2019 r. z 6,07 zł/m² na 6.37
zł/m² (podwyżka o 5%);
➢ wysokość przychodów i kosztów za 2021 r. tj.:
- przychody z czynszu za lokale mieszkalne - przychody z czynszu za lokale użytkowe - przychody z czynszu (teren, ogród, reklama) - przychody usługi administrowania, zarządzania - przychody ze sprzedaży majątku - koszty bieżącej eksploatacji - koszty remontów i konserwacji - wydatki na modernizacje - wydatki inwestycyjne - koszty zarządu (administrowania) nieruchomościami -

5.353.051,92 zł
764.823,30 zł
67.385,44 zł
1.248.297,63 zł
2.399.986,32 zł
3.801.013,69 zł
1.871.660,33 zł
493.539,60 zł
80.525,78 zł
2.483.555,88 zł

➢ informacje o lokalach użytkowych – stan na 31.12.2021 r.:
- liczba lokali użytkowych: 13 szt., łączna powierzchnia: 1.881,43m², stanowiące własność Spółki,
- liczba lokali użytkowych: 47 szt., łączna powierzchnia: 2.230,37m², w budynkach wspólnot,
- liczba lokali użytkowych: 1 szt., łączna powierzchnia: 60,81m², w budynkach prywatnych
zarządzanych przez Gminę.

5.4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Przytulisko" w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24
w Chojnicach wiąże się z realizowanymi celami określonymi w gminnym programie opieki na
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, tj.:
• zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Chojnice,
• zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
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• zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi przez mieszkańców Gminy
Miejskiej Chojnice,
• edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt.
W odniesieniu do powyższego, Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawił wykonanie następujących
działań:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt,
- zapewnienie w Gospodarstwie Rolnym w Chojnicach ul. Strzelecka 89 (p. Angelika Bohowicz)
miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi,
- zbieranie z terenu Gminy Miejskiej Chojnice psów bezdomnych, zagubionych,
wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela (czynności te wykonuje Schronisko
w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia),
- umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy Miejskiej Chojnice zwierząt, które
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły
właściciela),
- zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym
z terenu Gminy Miejskiej Chojnice oraz zwierzętom, które utraciły właściciela (czynności te
wykonuje Schronisko w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia),
- poszukiwanie nowych opiekunów (zadania prowadzi bezpośrednio Schronisko
poprzez lokalną prasę, Internet, rozmowy z bezpośrednio zainteresowanymi, itp.),
- uruchomienie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono,
przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp. (zadanie to realizowane jest przez
Schronisko w ramach umowy o powierzeniu jego prowadzenia, które ma zawartą umowę
z Gabinetem Weterynaryjnym „CENTAUR” lekarz weterynarii Jacek Dyląg, ul. Kormoranów 3,
89-606 Charzykowy tel. 604 307 040).
Kwota wydatku na rok 2021 wyniosła 577.111 zł.

5.5. Działania na rzecz ochrony zieleni
➢ Utrzymanie Lasu Komunalnego - zadanie ciągłe polegające na przeprowadzaniu prac zgodnie
z operatem uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego tworzonego na okres 10 lat; prace
polegają na wykonaniu cięć sanitarnych (posusz, wywroty i wyłomy) drzew oraz rębni II,
naturalne odnowienia oraz nasadzenia drzew liściastych w celu odmłodzenia drzewostanu w lesie;

➢ Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów z terenów zielonych oraz pasa drogowego ulic będących
własnością Gminy Miejskiej Chojnice - zadanie ciągłe polegające na prawidłowym utrzymaniu
drzewostanu oraz krzewów znajdujących się na terenach miasta Chojnice; prace polegające na
cięciach sanitarnych oraz technicznych, usuwanie martwych oraz zagrażających mieniu lub
bezpieczeństwu ludzi drzew, cięcia odmładzające krzewów oraz formujące żywopłoty, nasadzenia
kompensujące drzew oraz zakładanie nowych terenów zielonych;

➢ Nasadzenia oraz pielęgnacja roślin kwiatowych jednorocznych - zadanie sezonowe w okresie
wiosenno-jesiennym, polegające na utrzymaniu klombów z roślinami jednorocznymi
wpływającymi na estetykę i wygląd miasta; projektowanie i nasadzenie roślin kwitnących
jednorocznych na rondach, klombach i gazonach na terenie miasta, podlewanie, pielenie
i nawożenie roślin;
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➢ Utrzymanie terenów trawiastych - zadanie sezonowe w okresie wiosenno-jesiennym, polegające
na utrzymaniu terenów trawiastych pod względem estetycznym; sukcesywne koszenie traw
przydrożnych oraz znajdujących się na terenach zielonych, w zależności od potrzeb wynikających
z panujących warunków atmosferycznych, pozostawianie niektórych terenów jako łąki kwietne
i koszenie ich w okresie jesiennym;
➢ Utrzymywanie pomników przyrody - zadanie ciągłe polegające na ochronie cennych przyrodniczo
gatunków drzew oraz obiektów z uwag na ich rozmiary oraz walory estetyczne; przeprowadzanie
prac pielęgnacyjnych, sanitarnych na drzewach w zależności od potrzeby, utrzymywanie
w prawidłowym stanie źródełka Św. Maksymiliana, wykonywanie bieżących remontów
i naprawianie uszkodzeń mechanicznych;

➢ Wydawanie decyzji oraz zgody na usuwanie drzew i krzewów z terenów prywatnych - wydawanie
pozwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów zgodnie z ustawą o ochronne przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.); działanie prowadzone jest w sposób ciągły
i następuje po złożeniu wniosku lub zgłoszenia przez właściciela działki, w roku 2021 złożono 57
wniosków oraz 73 zgłoszeń o wyrażenie zgody na usunięcie drzew lub krzewów;

➢ Utrzymanie części rowów melioracyjnych na terenie miasta Chojnice - działanie ciągłe polegające
na odmulaniu, koszeniu rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnice
oraz tych wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym wraz z udrażnianiem przepustów rurowych;
odmulanie rowów następuje dwa razy do roku (raz w każdym półroczu kalendarzowym), koszenie
rowów odbywa się na bieżąco i jest zależne od tempa wzrostu traw, udrażnianie przepustów
rurowych występuje z częstotliwością raz na kwartał;

➢ Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej (bieżące remonty i czyszczenie) na terenie miasta
Chojnice - działanie ciągłe polegające na czyszczeniu kanałów, studni oraz wpustów deszczowych
oraz drobnych remontach sieci kanalizacji deszczowej (np. regulacja studni lub wpustów
deszczowych, wymiana uszkodzonej pokrywy studni/wpustów deszczowych, naprawa zarwanego
przykanalika wpustu deszczowego); drobne remonty oraz czyszczenie urządzeń kanalizacji
deszczowej odbywa się na bieżąco i jest zależne od stopnia zabrudzenia lub stanu technicznego
urządzeń kanalizacji deszczowej;

➢ Pompowanie wód opadowych z miejsc nie objętych siecią kanalizacji deszczowej - działanie
ciągłe polegające na odpompowywaniu wód opadowych i roztopowych z terenu nieuzbrojonego
w sieć kanalizacji deszczowej na obszarze miasta Chojnice, działanie ma na celu uniknięcia
lokalnych podtopień mieszkańców miasta Chojnice; pompowanie wód deszczowych
i roztopowych odbywa się na bieżąco i zależy od intensywności opadów deszczu oraz ilości
zaleganej wody na terenach nieobjętych systemem kanalizacji deszczowej;

➢ Przegląd techniczny i czyszczenie separatorów i osadników ( urządzeń podczyszczających wody
opadowe i roztopowe) posadowionych na terenie miasta Chojnice - działanie obejmuje przegląd
techniczny i czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatorów
i osadników), na terenie miasta Chojnice zlokalizowanych jest 10 w/w urządzeń; przegląd
urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odbywa się 2 razy w roku w okresie
wiosny i jesieni, czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odbywa się
minimum 1 raz w roku (tzn. wszystkie urządzenia obligatoryjnie czyszczone są na wiosnę,
natomiast jesienią dodatkowo czyszczone są te urządzenia, które uległy zabrudzeniu), w roku 2021
dodatkowego czyszczenia wymagały 6 z 10 separatorów;

➢ Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniem projektu pod względem włączenia do sieci
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kanalizacji deszczowej - przedmiotowe działanie wykonywane jest w sposób ciągły, jego
realizacja przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz eliminuje
odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub na teren sąsiedni; działanie
prowadzone jest w sposób ciągły i następuje po złożeniu wniosku przez inwestora.

5.6. Pozostałe działania (prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej):
➢ Z zakresu działań na rzecz dziedzictwa kulturowego - utrzymanie pomników i grobownictwa
wojennego na terenie miasta Chojnice. Działanie ciągłe, polegające na bieżącym utrzymaniem
stanu technicznego i estetycznego na cmentarzach i grobach poległych, remonty pomników
i grobów na cmentarzach oraz utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zakup kwiatów i zniczy.
Koszt ogólny w 2021 r. wyniósł 10.000 zł.
➢ Zarządzanie drogami na terenie miasta Chojnice - działania ciągłe polegające na bieżącym
utrzymaniu dróg w zakresie stanu technicznego, oznakowania, przeglądów okresowych oraz
utrzymania zimowego; na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice znajduje się 103,865 km dróg
publicznych w tym 9,772 km nawierzchni gruntowej lub utwardzonych tłuczniem
i kruszywem drogowym;
➢ Zaliczanie dróg do określonej kategorii - działania ciągłe polegające na zaliczeniu nowo
powstających dróg do określonej kategorii dróg gminnych, przygotowanie projektów uchwał oraz
prowadzenie ewidencji dróg; prowadzenie ewidencji dróg, przygotowanie sprawozdań, zlecanie
przeglądów okresowych;
➢ Organizacja Prac Społecznie Użytecznych - organizacja zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Chojnicach; organizowanie Prac społeczne użytecznych w szkołach i MOPS oraz w Parku 1000lecia - 12 osób;
➢ Zatrudnienie w ramach robót publicznych (80 osób) - osoby zatrudnione w ramach robót
publicznych wykonują pozimowe sprzątanie ulic, prace porządkowe na terenie miasta;
➢ Nadzór nad realizacją inwestycji drogowych - działanie polega na określaniu kierunków rozwoju
sieci drogowych; określanie parametrów technicznych dla projektowanych dróg, opiniowaniu
projektów oraz realizacji inwestycji drogowych, udział w radach budowy;
➢ Okresowe kontrole stanu dróg, przepustów i obiektów mostowych - działania polegają na
zlecaniu uprawnionym podmiotom wykonania przeglądów okresowych; prowadzenia ewidencji
stanu dróg, bieżąca kontrola stanu dróg;
➢ Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa - prowadzenie ewidencji oznakowania dróg; nadzorowanie
stanu oznakowania na drogach, zlecanie napraw i wymiana nieczytelnego oznakowania;
➢ Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego - rozpatrywanie
wniosków w sprawach zmian stałych organizacji ruchu, współdziałanie w tym zakresie ze
służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach; prowadzenie komisji ds.
oznakowania, ewidencjonowanie wniosków, udzielanie odpowiedni, jak również opracowywanie
i zlecanie opracowań projektów organizacji ruchu;
➢ Projekty stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu - opiniowanie projektów stałej i czasowej
organizacji ruchu na drogach; opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na
drogach;
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➢ Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - przygotowanie
i rozstrzygnięcie przetargu na realizacje zadania, ustanowienie inspektora nadzoru; budowa
nawierzchni jezdni i chodników, budowa kanalizacji deszczowej, nadzorowane
i zatwierdzenie dokumentacji technicznej, kontrola realizacji inwestycji;
➢ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Widokowej wraz
z kanalizacją deszczową; nadzorowane i kontrola realizacji inwestycji; wartość 53.000,00 zł;
➢ Budowa oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa na drogach, budowa oświetlenia ulicznego:
ul. Gryfa Pomorskiego, I Batalionu Strzelców, Jana Bińczyka, Myśliwka – wartość: 126.953 zł;
➢ Doświetlenie przejść dla pieszych - „Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych w Chojnicach” (ujęty w uchwale budżetowej na dany rok w zakresie finansowym);
budowa oświetlenia przejść dla pieszych: Wyszyńskiego - Człuchowska, Tucholska - Towarowa,
Łużycka – Dworcowa, wartość inwestycji: 57.371,00 zł;
➢ Oświetlenie na ul. Borówkowej, Łużyckiej - opracowanie dokumentacji, projekt budowy
oświetlenia obejmuje ul. Borówkową oraz ul. Łużycką, koszt dokumentacji: 25.045,00 zł;
➢ Remont mienia komunalnego na terenie miasta – zlecenie naprawy elementów małej architektury
zlokalizowanych na terenie miasta: elementy wyposażenia placów zabaw, ławki kosze uliczne,
ogrodzenia, itp.;
➢ Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta - realizacja publicznych zadań własnych
gminy, naprawa niesprawnych punktów oświetlenia na terenie miasta, usuwanie awarii
oświetleniowych;
➢ Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego (prace projektowe) - inwestycja
realizowana w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”
dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie
rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta; wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami - dla
zamierzenia inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i pozwoleniami, przygotowanie oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
oraz nadzór autorski;
➢ Przebudowa ul. Rolbieckiego w Chojnicach - inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod
nazwą „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” - budowa nawierzchni drogi,
stanowisk postojowych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych wraz z budową elementów
kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia;
➢ Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowanie
terenu wokół (prace projektowe) - inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą:
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”; opracowanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie
wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie, złożenie
wniosku lub zgłoszenia oraz uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz nadzór autorski;
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➢ Wykonanie i montaż tablicy z nazwą ronda kardynała Stefana Wyszyńskiego i Al. Brzozowej
w Chojnicach o wartości 24.326,94 zł;
➢ Dostawa i montaż 2 sztuk fabrycznie nowych parkometrów tupu Z3-0 (w konfiguracji
podstawowej) na ul. Krętej oraz na ul. Nowe Miasto; wartość inwestycji 44.403,00 zł.

6. Działalność inwestycyjna i remontowa
6.1. Zadania inwestycyjne
Wykonanie
wydatków
inwestycyjnych
w 2021 roku

Planowane wydatki

Lp.

Dział

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1

2

3
Wniesienie udziałów do spółki
Innobaltica sp. z o.o.
Pomoc finansowa dla
Województwa Pomorskiego
na wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 212
Przebudowa ul. Gdańskiej w
Chojnicach - od ul.
Tucholskiej do wiaduktów nad
linią kolejową
Wykonanie dokumentacji
technicznej wraz z
przebudową ul. Strzeleckiej
na odcinku od ul. Młyńskiej
do ul. Batorego
Dokumentacja techniczna
przebudowy ul. Obrońców
Chojnic wraz ze
skrzyżowaniem z ul.
Gdańską

1

600

2

600

3

600

4

600

5

600

6

600

Prace projektowe i rozbudowa
Drogi do Igieł - ul. Igielskiej i
Igły w Chojnicach

7

600

Projekt przebudowy ul.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Chojnicach

8

600

Projekt i budowa ul.
Widokowej

9

600

Budowa ul. Rodziewiczówny,
Konarskiego, Kasprowicza,
Tetmajera i Paderewskiego
(od Reja do Zapolskiej), ul.
Gdańskiej (dojazd do dz. Nr
1828)

10

600

11

Łączne
koszty
finansowe

Nakłady
poniesione
w latach
ubiegłych

4

5

z tego źródła finansowania

rok budżetowy
2021 (7+8+9)

dochody
własne jst

środki
pochodzące
z innych
źródeł

6

7

8

środki
wym. w
art. 5 ust.
1 pkt. 2 i
3 u.f.p.
9

10

233 000

0

233 000

233 000

0

0

233 000,00

180 810

0

180 810

180 810

0

0

10 740,00

10 559 959

7 134,00

4 579 952

2 310 000

2 269 952
(RFRD)

160 000

160 000

160 000

3 690,00

150 000

105 000

105 000

0,00

307 644

47 644

150 000

105 000

105 000

53 209,80

53 000

53 000

53 000

53 000,00

12 547 644

0,00

260 000
(RFIL)

3 958 662,81

243 540,00

1 175 108

772 308,81

402 799

402 799

367 898,05

Budowa ul. Krasickiego

880 611

137 071,01

743 540

743 540

722 995,28

600

Budowa dróg na Osiedlu
Pawłówko - etap I
Przytorowa, Willowa

200 000

100 000

100 000

6 168,00

12

600

Budowa ul. Rybackiej w
Chojnicach wraz z budową
kanalizacji deszczowej

340

340

338,59

13

600

Budowa ulic wraz z
odwodnieniem na Os.
Leśnym

10 000

10 000

10 000

8 300,72

14

600

Budowa ul Rzepakowej w
Chojnicach wraz z
odwodnieniem i oświetleniem

10 000

10 000

10 000

800,00

1 205 115

285 114,95
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15

600

Wykonanie i montaż tablicy z
nazwą ronda kardynała
Stefana Wyszyńskiego u
zbiegu ulic Sępoleńskiej,
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Al.
Brzozowej w Chojnicach

16

600

Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych

17

600

18

700

19

700

20

700

Dostawa i montaż
parkometrów
Remont i modernizacja
świetlicy przy ul.
Jabłoniowej
Wykonanie i montaż furtki i
bramy ratusza
Utworzenie transportowego
węzła integrującego wraz ze
ścieżkami pieszo-rowerowymi
w Chojnicach
Zwrot dotacji "Utworzenie
transportowego węzła
integrującego wraz ze
ścieżkami pieszo-rowerowymi
w Chojnicach"

21

700

22

700

Zakup nieruchomości

23

710

24

25

25 000

25 000

25 000

24 326,94

61 000

61 000

61 000

57 371,09

55 000

55 000

55 000

44 403,00

502 812

502 812

0,00

55 000

55 000

54 900,00

6 250 000

535 000

32 188,00

55 000
30 608 261

3 308 464,57

10 737 300

26 701 464

11 982 177,54

7 341 833

4 487 300
(GCH)

1 697 144,58
7 341 833

6 128 834,06

390 000

390 000

390 000

93 759,46

5 250 000

5 250 000

5 250 000

4 154 967,12

Rozbudowa cmentarza
komunalnego przy ul.
Kościerskiej w Chojnicach

30 000

30 000

30 000

0,00

710

Wykonanie pomnika
szczątków ekshumowanych
ewangelików z terenu
Wzgórza Ewangelickiego w
Chojnicach

75 000

75 000

75 000

73 875,36

107 760

710

Budowa obiektu przy ul.
Dworcowej na cele społeczne
wraz z zagospodarowaniem
otoczenia

26

750

27

750

28

754

29

754

30

754

31

801

32

801

33

801

34

801

35

801

36

801

Dostawa, montaż i
uruchomienie systemu
konferencyjnomultimedialnego do Sali
Biura Rady
Zakup sprzętu
komputerowego
Dofinasowanie zakupu
sprzętu transportowego z
wideorejestratorem na
potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Ch-ch
Rozbudowa monitoringu
miejskiego
Pomoc finansowa dla Gminy
Chojnice na udzielenie
dotacji dla Chojnickiego
WOPR na zakup
ratowniczej łodzi motorowej
Przebudowa i modernizacja
toalet oraz układu
komunikacji wewnętrznej w
Szkole Podstawowej Nr 1
Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 1
Montaż okien w auli Szkoły
Podstawowej Nr 1
Laboratoria przyszłości SP1
Modernizacja wejścia do
budynku szkoły od strony
Sali gimnastycznej z
montażem platformy dla
niepełnosprawnych oraz
instalacja
elektromagnetycznego
systemu kontrolowania wejść
do budynku szkoły
Przebudowa toalet dla
uczniów szkoły - I etap

770 814

658 041,89

112 772

745 348

712 969,89

32 378

5 012
(BP)

76 411,07
32 378

32 378,00

18 300

18 300

18 300

18 270,42

140 000

140 000

140 000

137 619,00

60 000

60 000

60 000

0,00

162 600

162 600

162 600

140 889,36

40 000

40 000

40 000

39 999,00

400 000

400 000

392 767,06

130 000

130 000

130 000

130 000,00

0

0

0

0,00

136 000

136 000

136 000

136 000,00

80 000

80 000

80 000

80 000,00

120 000

120 000

120 000

120 000,00

600 000

200 000,00
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37

801

Przebudowa toalet dla
uczniów szkoły - II etap

138 000

138 000

138 000

137 999,90

38

801

Laboratoria przyszłości ZS3

136 000

136 000

136 000

136 000,00

210 000

210 000

210 000

184 949,42

23 001

23 001

23 001

23 001,00

105 000

105 000

105 000

98 105,75

Budowa monitoringu
wizyjnego i radiowęzła w
Szkole Podstawowej Nr 5
Zakup drukarki
retransferowej z laminatem
do legitymacji na potrzeby
Szkoły Podstawowej Nr 5
Zakup sprzętu
kompterowego do dwóch
pracowni informatycznych
Szkoły Podstawowej Nr 5

39

801

40

801

41

801

42

801

Laboratoria przyszłości SP5

136 000

136 000

136 000

136 000,00

43

801

Modernizacja elewacji
budynku Szkoły
Podstawowej Nr 7

460 000

460 000

460 000

460 000,00

44

801

Laboratoria przyszłości SP7

149 000

149 000

149 000

148 740,00

60 000

60 000

60 000

59 994,56

163 000

163 000

161 130,00

136 000

136 000

136 000,00

38 000

38 000

Adptacja pomieszczeń
magazynowych na cele sali
cross fit w Szkole
Podstawowej Nr 8
Remont Sali gimnastycznej
przy SP Nr 8

45

801

46

801

47

801

Laboratoria przyszłości SP8

801

Poprawa efektywności
energetycznej oraz rozwój
OZE w ChojnickoCzłuchowskim MOF Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej Termomodernizacja wraz z
przebudową budynków
Szkoły Podstawowej Nr 3

48

49

851

Dotacja celowa na zakup
trzech aparatów do
tlenoterapii "High flow" dla
Szpitala Specjalistycznego im.
J.K. Łukowicza w Chojnicach

50

852

Zakup kserokopiarki na
potrzeby MOPS

51

852

Dotacja celowa na wykonanie
dokumentacji przebudowy
budynku przy ul. Kościerskiej
3D na potrzeby Centrum
Wsparcia i Aktywizacji

52

855

Modyfikacja projektu żłobka
miejskiego

900

Poprawa gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na
terenie MOF ChojniceCzłuchów

53

54

900

55

900

56

900

57

900

58

900

Zwrot dotacji "Poprawa
gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na
terenie MOF ChojniceCzłuchów"
Budowa studni chłonnej w
ul. Jaworowej w Chojnicach
z odprowadzeniem do
naturalnego zagłębienia
terenowego
Budowa studni chłonnej w
ul. Jeżynowej w Chojnicach
Przebudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Żwirki i
Wigury na odcinku od ul.
Drzymały do ul. Subisława
Budowa przepompowni i
instalacji odprowadzającej
wody deszczowe przy
kompleksie garaży przy ul.
Młodzieżowej

249 998

86 998,00

136 000

1 078 359

1 040 358,52

0,00
254 823

224 823,04

30 000

30 000

40 000

40 000

40 000

40 000,00

14 000

14 000

14 000

12 976,50

180 000

180 000

180 000

173 750,00

36 900

36 900

36 900

0,00

34 736 450

26 620 698,53

6 176 745

3 604 221

824 283

824 283,00

0

0

48 093 587

34 455 091,31

9 224 199

300 000

2 572 524
(RFIL)

2 903 951,90

9 224 199

6 770 462,08

300 000

300 000

0,00

60 000

60 000

56 209,77

10 000

10 000

10 000

8 610,00

450 000

450 000

450 000

0,00

100 000

100 000

100 000

1 168,50

63 477

3 476,50
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59

900

Budowa przyłącza
wodociągowego dla systemu
nawadniania ronda 25-lecia
NSZZ "Solidarność"

10 000

10 000

10 000

9 804,54

60

900

Zakup i montaż fontanny
firmy Otterbine ROCKET

24 050

24 050

24 050

24 046,50

61

900

1 236 000

1 236 000

1 236 000

1 037 000,00

62

900

190 000

190 000

190 000

126 952,80

63

900

120 000

120 000

120 000

77 809,60

64

900

150 000

150 000

150 000

16 000,00

65

900

10 000

10 000

10 000

9 045,00

66

900

Dotacja celowa na usuwanie
pokryć dachowych
zawierających azbest

25 000

25 000

25 000

12 831,00

900

Kompleksowe
zagospodarowanie
przestrzeni Wzgórza
Ewangelickiego w Ch-ach

926 517

67

Miejski Program Likwidacji
Węglowych Źródeł Ciepła
Budowa oświetlenia ul.
Sybiraków, część ul. Gryfa
Pomorskiego, część ul.
Mastalerza
Budowa oświetlenia ul.
Pułkownika Józefa Wrycza,
ul. Dambka
Budowa oświetlenia ul.
Łużyckiej
Budowa oświetlenia ul.
Borówkowa

1 302 891

187 718,77

1 115 172

1 301 201

82 063,97

1 219 137

188 655
(BP)

1 113 171,59
1 219 137

1 219 136,62

900

Zagospodarowanie i adaptacja
Fosy Miejskiej wraz z
murami obronnymi

487 136

337 135,72

150 000

150 000

69

900

Budowa amfiteatru, mobilnej
sceny, placu zabaw dla
dzieci, toalety publicznej
oraz budowa ciągu
spacerowego na działkach nr
1326 i 1327/1 w Chojnicach

3 524 800

974 799,92

2 550 000

490 000

70

900

Wykonanie i montaż wiat
przystankowych

300 000

300 000

300 000

33 984,90

71

900

Zagospodarowanie przestrzeni
placu Niepodległości

500 000

500 000

500 000

984,00

72

900

Rewitalizacja historycznego
otoczenia przy ul. Wysokiej 3

150 000

150 000

150 000

24,60

73

900

Budowa placów zabaw

197 107

197 107

197 107

61 008,00

350 000

350 000

350 000

36 946,00

1 469 500

14 500

14 500

1 003 500

3 500

3 500

3 500,00

80 000

80 000

80 000

78 999,95

30 000

30 000

30 000

30 000,00

37 500

37 500

37 500

36 900,00

25 000

25 000

25 000

24 890,00

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000,00

60 808 891

31 117 901

68

74

926

75

926

76

926

77

926

78

926

79

926

80

926

81

926

Budowa instalacji zasilania
systemu podgrzewania
murawy na Stadionie
Miejskim MKS
Chojniczanka 1930
Modernizacja boiska
piłkarskiego BNN Modrak w
Chojnicach
Budowa boiska
rekreacyjnego na terenie
BNN Modrak
Zakup łodzi żaglowych,
minimum sześcioosobowych,
otwartopokładowych, na
potrzeby szkolenia dzieci i
młodzieży
Zakup łodzi jednoosobowych
na potrzeby szkolenia dzieci i
młodzieży
Zakup automatu szorującozbierającego
Zakup kosiarki
Wniesienie udziałów do
Centrum Park Ch-ce
sp. z o.o.

195 812 593,94

82 932 917,94

0,00

2 060 000
(RFIL)

0

11 843 443 17 847 547

2 536 395,89

14 500,00

38 449 239,14

Oznaczenia skrótów:
RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
B.P. – środki z budżetu państwa
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GCH – Gmina Chojnice
PCh – Powiat Chojnice

Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej

Z zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny przedstawia
się uszczegółowione informacje:
➢ „Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią
kolejową” to zadanie inwestycyjne, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Umowę dofinansowania 79/G/FDS/2019 z Wojewodą Pomorskim podpisano 5 maja
2020 r., a jego realizacja będzie trwała do 2023 roku włącznie. Wymagany wkład własny wynosi co
najmniej 50% wartości zadania. Wykonano przebudowę wodociągu. Trwają prace związane z budową
kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej. Wykonano warstwę wiążącą asfaltu na odcinku budowanej
kanalizacji deszczowej (od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ul. Małe Osady). Wykonano podbudowę
asfaltową na odcinku Małe Osady-rondo. Poniesiono wydatki w kwocie 3.958.662,81 zł, z czego
1.839.023,08 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański.
Umowa: BI.272.9.2020 z 10.07.2020 r.
Wartość umowy: 9.835.609,86 zł.
Termin wykonania: 31.05.2023 r.
W roku 2021 poniesiono koszty: 3.849.925,50 zł.
Nadzór inwestorski: OptemConsult Sp. z o.o., ul. Grota – Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk.
Umowa: BI.272.16.2020 z 06.10.2020 r.
Wartość umowy: 226.320,00 zł.
Termin wykonania: 30.06.2023 r.
W roku 2021 poniesiono koszty: 88.604,28 zł.
Poniesiono koszty towarzyszące: 20.133,03 zł (zmiana projektu oświetlenia, organizacji ruchu oraz
koszt uzgodnienia PKP).
Ogółem w roku 2021 poniesiono koszty: 3.958.662,81 zł.
➢ „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Gdańską”. Rozstrzygnięto postępowanie, w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą
DenDroGIS Marcin Batko z siedzibą w Złotowie. W dniu 23.06.2021 r. projektant przedstawił kolejną
wersję koncepcji projektu zagospodarowania terenu. Do końca roku nie złożył jednak dokumentacji,
wobec czego Urząd Miejski odstąpił od umowy, a wykonawca ponosi kary umowne.
Wykonawca: DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.
Umowa: BI.272.3.2021 z 01.02.2021 r.
Wartość umowy: 58.900,00 zł.
Termin wykonania (przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej): 30.11.2021 r.
➢ „Prace projektowe i rozbudowę Drogi do Igieł – ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach” z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych), we wniosku o dofinansowanie Miasto zadeklarowało co najmniej 20% wkładu własnego,
zatem nakłady na całe zadanie oszacowano w kwocie 12.500.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł miał
stanowić wkład własny. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie prac projektowych, na które poniesiono
wydatek w kwocie 243.540,00 zł, z czego 194.832,00 zł stanowiły środki Rządowego Funduszu
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Inwestycji Lokalnych. W dniu 29.11.2021 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. W tym samym dniu ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na
realizację zadania, a 21.12.2021 r. na nadzór inwestorski.
Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.272.13.2020 z 10.09.2020 r.
Wartość umowy: 243.540,00 zł.
W dniu 29.11.2021 r. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono
postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania.
W dniu 21.12.2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na nadzór
inwestorski.
W roku 2021 poniesiono koszty: 243.540,00 zł.
➢ „Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach” w kwocie 105.000,00
zł. Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. 11.05.2021 r. projektant
przedstawił koncepcję. Rozpatrzono wniesione uwagi i przekazano je projektantowi celem
skorygowania. Zawarto także aneks do umowy w związku z koniecznością doprojektowania sygnalizacji
świetlnej. Wartość umowy z aneksem wyceniono na 76.014,00 zł, natomiast w roku 2021 poniesiono
nakłady w wysokości 53.209,80 zł.
Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.
umowa: BI.272.1.2021 z 01.02.2021 r.
Wartość umowy z aneksem : 76.014,00 zł.
W dniu 27.12.2021 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
W dniu 30.11.2021r zawarto aneks do umowy w związku z koniecznością doprojektowania
sygnalizacji świetlnej.
W roku 2021 poniesiono koszty: 53.209,80 zł.
➢ Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja
do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd do dz. Nr 1828)
Budowa ulic: Rodziewiczówny i Konarskiego została zrealizowana w 2020 r. (termin podpisania
protokołu odbioru końcowego – 11.09.2020 r.) za kwotę 442.951,98 zł (koszt robót budowlanych
i nadzoru inwestorskiego).
W 2021 r. nie poniesiono kosztów. Inwestycja została zrealizowana i wyksięgowana w 2020 r.
Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki)
Wykonawca : Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
Umowa: BI.272.7.2020 z 18.05.2020r, aneks nr 1 z dn.03.11.2020 r.
Wartość umowy: 588.563,51 zł.
Termin realizacji: 29.07.2021 r.
Prace zakończone i odebrane. Umowa zakończona i rozliczona.
W roku 2021 poniesiono koszty: 282.622,41 zł.
Budowa ul. Gdańskiej (dz. nr 1828) – przy Opusie
Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy.
Umowa: BI.272.5.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r., aneks nr 2 z dnia 21.06.2021 r.
Wartość umowy: 103.345,71 zł.
Termin realizacji: 20.06.2021 r.
Prace zakończone i odebrane. Umowa zakończona i rozliczona.
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W roku 2021 poniesiono koszty: 72.360,64 zł.
Poniesiono koszty towarzyszące: 1.230,00 zł (projekt zjazdu).
Nadzór inwestorski nad budową ulic: Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki),
Gdańską (dz. nr 1828)
Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.
Umowa: BI.272.10.2020 z 14.07.2020 r., aneks nr 1 z dn. 18.11.2020 r.
Wartość umowy dla wskazanego zakresu: 11.685,00 zł.
Termin realizacji: 30.08.2021 r.
Umowa zakończona i rozliczona.
W roku 2021 poniesiono koszty: 11.685,00 zł.
W sumie, na całym zadaniu inwestycyjnym, w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie: 367.898,05 zł.
➢ „Budowa ulicy Krasickiego” to również zadanie kontynuowane. W ramach przedsięwzięcia został
wybudowany odcinek ul. Krasickiego od ulicy Hanki Bielickiej do ulicy Prochowej z łącznikiem ciągu
pieszo-rowerowego oraz odwodnieniem i oświetleniem. Na ten cel w budżecie zabezpieczono kwotę
743.540,00 zł. Obiór końcowy nastąpił w dniu 20.04.2021 r. Zadanie zostało wykonane za kwotę
722.995,28 zł.
Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy.
Umowa: BI.272.4.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dn. 03.11.2020 r., aneks nr 2 z dnia 12.03.2021 r.
Wartość umowy: 807.555,76 zł.
Termin realizacji: 14.04.2021 r.
Umowa zakończona i rozliczona.
W roku 2021 poniesiono koszty: 701.262,75 zł.
Nadzór inwestorski nad budową ulicy Krasickiego
Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.
Umowa: BI.272.10.2020 z 14.07.2020 r., aneks nr 1 z dn. 18.11.2020 r.
Umowa zakończona i rozliczona.
W roku 2021 poniesiono koszty: 8.610,00 zł.
Poniesiono koszty towarzyszące: 13.122,53 zł (docelowa organizacja ruchu – projekt i wykonanie).
W sumie w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie: 722.995,28 zł.
➢ Budowa ulic: Willowej i Przytorowej
Przystąpiono do wykupu terenu pod zbiornik retencyjny (Wydział Gospodarowania
Nieruchomościami), po wykupie - projekt przebudowy zbiornika z projektem nawierzchni w ulicach.
Uzyskano decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę nr AB.6740.1.105.2018 z dn. 04.04.2018. Zmiana
polega na zmianie lokalizacji układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych.
Wykonawca: B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice.
Zlecenie: BI.2151.3.2021 z dn. 11.02.2021 r.
Wartość zlecenia: 6.150,00 zł.
Uzyskano aneks do pozwolenia (decyzja AB.6740.1.209.2021 z dnia 20.09.2021 r.).
W roku 2021 poniesiono koszty: 6.150,00 zł (zmiany do projektu).
Koszty towarzyszące: 18,00 zł (dziennik budowy).
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W sumie w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie: 6.168,00 zł.
➢ „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej – zakończona i odebrana w 2020 r.
Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem.
Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy.
Umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r. aneks Nr 1 z 27.05.2019 r., aneks Nr 2 z 21.11.2019 r., aneks
Nr 3 z 29.01.2021 r.
Wartość umowy: 7.695.392,91 zł (po aneksie - 8.849.579,40 zł).
Termin realizacji: 30.09.2020 r. (po aneksie - 31.08.2021 r.).
Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu.
W roku 2021 poniesiono koszty: 5.674.825,42 zł.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa ścieżek
rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul.
Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie
transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci
publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego”
Wykonawca: B@B Jan Burglin ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.272.19.2018 z 06.09.2018 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2020 r., aneks nr 2 z dn. 01.03.2021 r.
Termin wykonania: 30.09.2021 r.
Wartość umowy: 118.080,00 zł (w tym: Gmina Miejska Chojnice: 94.464,00 zł, Powiat Chojnicki:
23.616,00 zł), po aneksie wartość umowy: 217.050,72 zł (w tym: GM Chojnice: 193.434,72 zł, Powiat
Chojnicki: 23.616,00 zł).
Umowa zakończona.
W roku 2021 poniesiono koszty: 179.265,12 zł.
Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy.
Umowa: BI.272.8.2020 z 18.05.2020 r., aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r.
Termin wykonania: 03.11.2021 r.
Kwota umowy : 2.186.938,62 zł.
Rozebrano budynki bo byłej paszarni. Wykonano podbudowę pod parking.
Inwestycja wstrzymana.
W roku 2021 poniesiono koszty: 1.290.858,85 zł.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa parkingu
przy ul. Towarowej w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie
transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci
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publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego”
Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt,
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice.
Umowa: BI.272.12.2020 z 01.09.2020 r.
Termin wykonania: 30.06.2022 r.
Kwota umowy: 24.600,00 zł.
W roku 2021 nie poniesiono kosztów.
Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – rozstrzygnięto postępowanie.
Wykonawca: Build Inwest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd., Unit 4e Enterprice Court Farfield
Park Rotherham England S63 5DB.
Kwota umowy: 152.822,00 zł.
W roku 2021 nie poniesiono kosztów.
Roboty budowlane – rozstrzygnięto postępowanie w trybie zamówień publicznych.
Wykonawca: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Apollo” Piotr Lubecki, Nowa Wieś
Kościerska 39/1, 83-400 Kościerzyna.
Kwota umowy: 22.700.000,00 zł.
Termin wykonania: 19 miesięcy od podpisania umowy tj. do 02.07.2023 r.
W roku 2021 nie poniesiono kosztów.
➢ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOFTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Termomodernizacja wraz z przebudową
budynków Szkoły Podstawowej nr 3
Projekt zakończono. Ostatni etap - zamontowano panele fotowoltaiczne w 2020 roku.
W roku 2021 nie poniesiono kosztów.
➢ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów
Zakończono i odebrano prace w zakresie 5 z 9 podpisanych umów.
SUBISŁAWA, DĄBROWSKIEGO, SAMBORA
Wykonawca: WO-KOP Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice
Umowa: BI.272.9.2019 z 22.07.2019 r wraz z aneksem.
Termin wykonania: 30.09.2022 r.
Wartość umowy: 2.315.602,76 zł.
Trwają prace porządkowe .Odbiór końcowy na wiosnę 2022 r.
W roku 2021 poniesiono koszty: 695.985,35 zł.
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SOBIERAJCZYKA
Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k., ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy.
Umowa: BI.272.10.2019 z 25.09.2019 r.
Termin wykonania: 30.09.2022 r.
Wartość umowy: 16.668.469,50 zł.
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Zaawansowanie prac: około 70,00 %.
Wykonano zbiornik buforowy „Angowicka”.Zakończono prace przy przebudowie istniejącego „Rowu
Południowego”. Trwa montaż separatorów. Trwają prace przy kształtowaniu zbiornika „Sobierajczyka”.
W roku 2021 poniesiono koszty: 3.302.734,04 zł.
ULICA PROCHOWA, SOBIERAJCZYKA, Al. BRZOZOWA, H. SAWICKIEJ, DUCHA SW,
FINDERA, OKRZEI, KASPRZAKA, I.G.GOEDKE, 14 LUTEGO, WYCECHA (nazwy ulic
z pozwolenia na budowę)
Wykonawca: „Wo-Kop” Wojciech Drewczyński, ul. Mickiewicza 27, 89-600 Chojnice.
Umowa: BI.272.7.2019 z 22.07.2019 r. ; Aneks nr 1 z dnia 07.04.2021 r.
Termin wykonania: 30.09.2022 r.
Wartość umowy: 8.497.876,62 zł (w tym: Gmina Miejska Chojnice: 7.812.733,46 zł, Powiat Chojnicki:
685.143,16 zł).
Trwają prace na ul Św. Ducha, Prochowej, Findera (obecnie Łąkowa).
W roku 2021 poniesiono koszty: 2.653.434,35 zł.
PARKOWA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, OKRĘŻNA
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka
z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.
Umowa: BI.272.6.2019 z 22.07.2019 r.
Termin wykonania: 30.09.2022 r.
Wartość umowy: 2.507.648,96 zł.
Wykonano kolektor od ul. Parkowej do ul. Okrężnej metodą przecisku, zakończono prace przy budowie
nowego kolektora deszczowego.
Trwają prace odtworzeniowe.
W roku 2021 poniesiono koszty: 2.193.950,93 zł.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.
Wykonawca: SAFEGE (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, W-wa.
Umowa: BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r wraz z aneksami.
Termin wykonania: 30.10.2022 r.
Wartość umowy: 1.300.725,00 zł, w tym: GM Chojnice: 1.242.636,63 zł, Powiat Chojnicki: 58.088,37 zł).
W roku 2021 poniesiono koszty: 419.632,68 zł.
➢ „Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży
przy ul. Młodzieżowej”
Wykonano aktualizację dokumentacji w roku 2021, postępowanie w trybie zamówień publicznych
zakończono podpisaniem umowy w 2022 r.
W roku 2021 poniesiono koszt obsługi geodezyjnej w wysokości 1.168,50 zł.
➢ Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw , toalety publicznej oraz budowa ciągu
spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach
Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, Chojnice.
Umowa: BI.272.14.2020 z 07.10.2020 r.
Termin realizacji: koniec czerwca (po aneksie-koniec września).
Koszt: 3.469.710,95 zł.
Nadzór inwestorski: PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski, ul. Jantarowa 8/18, 89-600 Chojnice.
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Umowa: BI.272.15.2020 z 07.10.2020 r.
Koszt: 23.985,00 zł.
Prace zakończono i odebrano. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
W roku 2021 poniesiono koszty: 2.509.555,42 zł.
➢ „Budowa instalacji systemu podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim MKS Chojniczanka
1930” – w 2021 roku poniesiono wydatki na sporządzenie arkusza mapy zasadniczej do celów
projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
Wykonawca: Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny, ul. Truskawkowa 42,
89- 600 Chojnice.
Umowa: BI.2151.8.2021 z 20.05.2021 r.
Koszt: 36.900,00 zł.
Uzyskano pozwolenie na budowę.
➢ Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Os. Leśnym
W roku 2021 poniesiono wydatki: 8.270,04 zł (aktualizacja kosztorysów, koszty obsługi geodezyjnej, zakup
dziennika, koszty nadzoru).
➢ Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej –
postępowanie na opracowanie koncepcji przygotowane do ogłoszenia.
➢ Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy
Strzeleckiej – Podpisano umowę na realizację zadania.
Wykonawca: Green Cities Infrastructure sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 11b/3, 80–252 Gdańsk
Umowa: BI.272.5.2021 z dnia 01.10.2021 r.
Koszt: 350.550,00 zł
Opracowana została wstępna koncepcja w dwóch wariantach. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

6.3. Opieka nad zabytkami
W roku 2021 zostały przyznane dotacje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
25 września 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się gminnej ewidencji zabytków
miasta Chojnice. Osobom składającym wnioski została przyznana dotacja Uchwałą Nr XXVI/364/21
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2021 r.:
1. Młyńska 8 – własność prywatna – remont budynku, konserwacja detali architektonicznych
- koszt: 98.285,40 zł
- przyznana dotacja 40%: 39.314,00 zł
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Kamienica po pracach konserwatorskich

2. Mickiewicza 3 – własność prywatna – konserwacja elewacji budynku
- koszt: 60.687,68 zł
- przyznana dotacja 40%: 24.275,00 zł

Kamienica po pracach konserwatorskich

3. Plac Jagielloński 1 – własność prywatna – konserwacja elewacji budynku, detali architektonicznych
- koszt: 36.795,60 zł
- przyznana dotacja 40%: 14.718,00 zł

Kamienica po pracach konserwatorskich

4. Ogrodowa 12 – własność prywatna – konserwacja zabytkowych drzwi klatki schodowej
- koszt: 4.500,00 zł
- przyznana dotacja 40%: 1.800,00 zł
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Stolarka drzwiowa po konserwacji

5. Mickiewicza 31 - własność prywatna – konserwacja elewacji frontowej
- koszt: 991.689,33 zł
- przyznana dotacja: 114.242,00 zł
Właściciel zrezygnował z przyznanej dotacji.

6. Mickiewicza 38 - własność prywatna – konserwacja elewacji frontowej
- koszt: 204.886,28 zł
- przyznana dotacja 40%: 81.955,00 zł

Kamienica po pracach konserwatorskich

7. Dworcowa 1, Technikum nr 2 – konserwacja polichromii ściennych,
- koszt: 15.739,87 zł
- przyznana dotacja 40%: 6 296,00 zł
Rezygnacja z przyznanej dotacji, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
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Lata 1918-1920 , Wnętrze Hotelu "Reichshof", pas odnalezionych polichromii ściennych

8. Kościuszki 4 - ocieplenie i remont ścian od strony elewacji szczytowych
- koszt: 43.499,44 zł
- proponowana dotacja 40%: 17.400,00 zł
Całkowity koszt remontów: 1.456.083,60 zł
Łączne dofinansowanie na kamienice: 300.000,00 zł
Wykorzystane środki: 179.462,00 zł.
Poniżej przedstawia się wykaz złożonych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane na rok 2022:
➢ Kościuszki 29 – Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 29 – remont budynku, konserwacja detali
architektonicznych zakres remontu obejmuje parter budynku elewacji frontowej (ściana od ul.
Kościuszki oraz od Pl. Niepodległości)
- koszt: 62.967,00 zł
- dotacja: 22.013,00 zł

➢ Mickiewicza 40 – Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 40 – remont dachu mansardowego –
wymiana dachówki i izolacja połaci dachowej, wymiana drzwi wejściowych na identyczne
- koszt drzwi – 6.500,00 zł
- kosztorys dach – 26.032,88
- łączny koszt zadania – 32.532,88
- nie przyznano dotacji.

➢ Mickiewicza 20 – własność prywatna – konserwacja elewacji, konserwacja detali
architektonicznych, konserwacja drewnianych elementów elewacji, odkrycie i odtworzenie ozdobnej
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konstrukcji drewnianej według archiwalnej dokumentacji fotograficznej, odtworzenie gzymsu
poddachowego według archiwalnej dokumentacji
- koszt: 198.716,88 zł
- dotacja: 12.848,00 zł

➢ Dworcowa 7, 7a – Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 7, 7a – konserwacja elewacji, konserwacja
detali architektonicznych, odtworzenie inskrypcji, izolacja ściany fundamentowej, odtworzenie
zabytkowej stolarki drzwiowej
- koszt 83.875,66 zł
- dotacja: 33.550,00 zł

➢ Dworcowa 28 – Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 28 – remont elewacji konserwacja elewacji,
konserwacja detali architektonicznych – elewacja frontowa i ściana szczytowa
- koszt: 88.186,60 zł
- dotacja: 30.274,00 zł

➢ Młyńska 8 – własność prywatna – konserwacja drewnianych zabytkowych drzwi frontowych
- koszt 6.500,00 zł
- dotacja: 2.600,00 zł
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➢ Piłsudskiego 34 – własność prywatna – konserwacja i odtworzenie elementów architektonicznych,
remont elewacji frontowej
- koszt: 72.960,61 zł
- dotacja: 25.184,00 zł

➢ Człuchowska 51 – własność prywatna – konserwacja i odtworzenie elementów architektonicznych,
remont elewacji frontowej, wymiana okna, konserwacja galerii drewnianej
- koszt: 56.912,06 zł
- dotacja: 22.764,00 zł

➢ Mickiewicza 38 – własność prywatna – konserwacja elewacji szczytowej, remont ganku
zewnętrznego
- koszt: 165.250,21 zł
- dotacja: nie przyznano

➢ Strzelecka 35 – własność prywatna – konserwacja elewacji frontowej, elementów kutych balkon
- koszt: 237.316,09 zł
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- dotacja: 8.767,00 zł – odtworzenie balkonu

➢ Kościuszki 28 – własność prywatna – konserwacja elewacji frontowej
- koszt: 105.000,00 zł
- dotacja: 42.000,00 zł

➢ Towarowa 15 – własność prywatna – konserwacja elewacji
- koszt: 271.911,78 zł
- dotacja: nie przyznano

Łączna kwota wniosków: 1.382.129,77 zł
Łączna kwota przyznanych dotacji: 200.000,00 zł.
Konserwator Zabytków Miasta Chojnice opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego, wydaje
decyzje, opinie i postanowienia konserwatorskie oraz wydaje decyzje w sprawie zieleni znajdującej się
w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru na podstawie porozumienia z dnia 25 marca 2011 roku
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zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Chojnice w sprawie prowadzenia spraw
z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę
miejską Chojnice. Każda z wydanych decyzji łączy się z wykonaniem wizji lokalnej w terenie przy
zabytku, sporządzenie dokumentacji i sprawdzenie stanu zachowania obiektu.

6.4. Rewitalizacja
W dniu 22 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice Lidera oraz jej Partnerów z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu
partnerskiego pt. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Projekt otrzymał dofinansowanie
z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wyniosła 9.427.737,51 zł Przyznane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
5.137.524,10 zł oraz z budżetu państwa 934.095,28 zł. Termin zakończenia realizacji projektu
wyznaczono na dzień: 31.12.2020 r.
W dniu 7 czerwca 2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Wartość przyznanego
dofinansowania dla całego projektu w podpisanym aneksie nie zmieniła się w stosunku do
dofinansowania przydzielonego w umowie i wyniosła 5.137.524,10 zł (budżet Unii Europejskiej) oraz
934.095,28 zł (budżet państwa). W aneksie nr 1 termin zakończenia realizacji projektu przedłużono do
dnia 31.12.2021 r., a następnie na wniosek Lidera oraz wybranych Partnerów Projektu po raz kolejny
do dnia 30.06.2022 r.
Liderem Projektu jest Gmina Miejska Chojnice, a Partnerami Projektu pozostają:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach,
2. Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20 w Chojnicach,
3. Wspólnota Mieszkaniowa ''ul. Dworcowa 23 w Chojnicach'',
4. Wspólnota Mieszkaniowa ''Chojnice - Dworcowa 28'',
5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22,
6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach,
7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice.
Opis projektu
Wniosek o dofinansowanie
projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte
w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono dnia 26 maja 2017r.
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na
projekt składają się 3 inwestycje Gminy Miejskiej Chojnice, oraz 1 zadanie miękkie w ramach crossfinancingu tj.:
Przedsięwzięcie 1 - Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej,
Przedsięwzięcie 2 - Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem
otoczenia,
Przedsięwzięcie 3 - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego
w Chojnicach,
Zadanie miękkie - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne (warsztaty dla mieszkańców),
oraz przedsięwzięcie 4, tj. sześciu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej o nazwie
„Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem
otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne”, w ramach którego zaplanowano
łącznie 26 zamierzeń inwestycyjnych dla których realizatorami są Partnerzy Projektu.
Projekt ,,Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” jest powiązany z projektem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o nazwie „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Społeczny), a w ramach którego przewidziano realizację dwóch zadań: „Program
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wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”
i „Rozwój usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny.” Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt
rewitalizacyjny.
W roku 2021 Gmina Miejska Chojnice złożyła w imieniu własnym i Partnerów Projektu siedem
wniosków o płatność, w tym: 3 wnioski sprawozdawcze, 3 finansowe i 1 o zaliczkę z prowadzonych
przez Gminę Miejską Chojnice, Spółdzielnię i Wspólnoty prac w ramach projektu. Instytucja
Zarządzająca rozliczyła również 2 wnioski finansowe, które Lider złożył w roku 2020.
W następstwie zakończenia weryfikacji wniosków finansowych na konta Lidera i Partnerów Urząd
Marszałkowski
przekazał w roku 2021 środki refundacji z budżetu Unii Europejskiej
i budżetu państwa, w tym:
- Gminie Miejskiej Chojnice: 2.056.457,77 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Warszawska 20 w Chojnicach: 106.404,27 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Chojnice - Dworcowa 28: 137.286,12 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach: 147.957,25 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Towarowa 1: 163.719,72 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach: 384.476,84 zł.
W roku 2021 r. rozstrzygnięto postępowania i wybrano wykonawców dla zadań inwestycyjnych:
- WM Dworcowa 23 w Chojnicach (inwestycja polegająca na remoncie elewacji, dachu i jego
elementów, klatek schodowych).
- WM Dworcowa 28 - II etap prac (inwestycja polegająca na izolacji fundamentów budynku,
zagospodarowania otoczenia).
W minionym okresie kontynuowano i zakończono prace budowlane na mieniu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chojnicach.
W 2021 r. przygotowano w imieniu Lidera i Partnerów wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie.
Aneks do umowy podpisany został w dniu 7 czerwca 2021 r. i uwzględniono w nim zaktualizowane
budżety zamierzeń inwestycyjnych Lidera i Partnerów Projektu, w tym zaktualizowane i wyższe koszty
kwalifikowalne realizowanych przez nich inwestycji. W niektórych przypadkach wprowadzono
niewielkie zmiany zakresu rzeczowego, które były przedmiotem wcześniejszych uzgodnień z Urzędem
Marszałkowskim.
Lider ubiegał się dwukrotnie o zwiększenie dofinasowania dla projektu, jednak nie uzyskano w tym
przedmiocie pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej. W następstwie zmian rzeczowych
i finansowych wprowadzonych aneksem do umowy o dofinansowanie w dniu 9 czerwca 2021 r.
podpisano aneks nr 3 do umowy o partnerstwie, którego stronami są Gmina Miejska Chojnice oraz
wymienieni obok Partnerzy Projektu.
Zakres poszczególnych zadań Gminy Miejskiej Chojnice realizowanych w ramach przedmiotowego
projektu przedstawia się poniżej.
Przedsięwzięcie 1 - Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej
Zadanie zakończone w 2019 r.
Przedsięwzięcie 2 - Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie obiektu - zaplecza do świadczenia usług społecznych
dla mieszkańców dzielnicy w postaci sal świetlicowych placówki wsparcia dziennego i punktu opieki
dziennej dla osób niesamodzielnych. Budynek położony jest w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu
szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zagospodarowano, aby zapewnić pełną dostępność dla osób
niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowano urządzenia do rekreacji –
stoły do gier i ławeczki.
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Zadanie obejmowało wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę
wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania
i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał
wydział BI w przygotowaniu postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono wykonawcę
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji lecz nie ukończył je
w przewidzianym umową terminie. W związku z powyższym zadanie kontynuowano w 2020 roku zlecono i wykonano prace budowlane związane z dokończeniem budowy.
W związku z koniecznością dostarczenia wyposażenia do obiektu uzgadniano niezbędny zakres dostaw
z użytkownikiem (MOPS) oraz Urzędem Marszałkowskim. W wyniku zapytania ofertowego w grudniu
2020 roku podpisano umowę na jedną z części zamówienia - dostawę gotowych mebli i elementów
wyposażenia. Kolejne postępowanie zrealizowano na początku 2021 roku i zakupiono na potrzeby
użytkownika meble na wymiar, sprzęt RTV, AGD, komputerowy, dydaktyczny i ogrodniczy. Zadanie
zakończono.
Przedsięwzięcie 3 - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego
w Chojnicach
Zadanie obejmowało m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:
1) uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby
krzewy, obsadzenie roślinami cieniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek
i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na
śmieci, urządzenia do rekreacji); w przestrzeni parku pojawiły się tablice informacyjno-dydaktyczne,
zmodernizowano oświetlenie oraz wprowadzony został monitoring;
2) nawierzchnia ul. Rolbieckiego wraz z odwodnieniem, chodnikiem i miejscami parkingowymi jako
zaplecze parku.
W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności.
W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i wspierano wydział KM w przygotowaniu
postępowań przetargowych. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy, w związku z czym po uzyskaniu
zgody Urzędu Marszałkowskiego w pierwszej kolejności zrealizowano postępowania na wyłonienie
wykonawców dokumentacji projektowych dla części parkowej oraz dla ul. Rolbieckiego, a następnie
wykonawców robót budowlanych dla tego przedsięwzięcia. Wykonawców dokumentacji wyłonił
Wydział KM w postępowaniach przetargowych w 2019 roku. W 2020 roku wyłoniono wykonawców
robót budowalnych na obie części przedsięwzięcia. Prace zakończono w I półroczu 2021 roku.
Zadanie miękkie - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne (warsztaty dla mieszkańców).
Chojnickie Centrum Kultury zrealizowało zajęcia warsztatowe dotyczące zagospodarowania zielenią
i drobną architekturą działek nr 4082 (skwerek zieleni na łuku ul. Rolbieckiego) i 1558/4 (podwórze
przy ul. Swarożyca 7). W ramach warsztatów uzgodniono też projekt muralu na budynku przy
ul. Swarożyca 7, który następnie wykonano.

7. Sprawy obywatelskie
7.1. Obsługa mieszkańców
Burmistrz Miasta Chojnice W ubiegłym roku osobiście przyjął 153 interesantów, głównie
w temacie zadań realizowanych przez samorząd, np. przydziału mieszkania komunalnego czy
socjalnego, w sprawie pracy, pomocy społecznej, sprawach prawnych czy sprawach sąsiedzkich.
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Jednym z działań Burmistrza jest udzielanie odpowiedzi na składane wnioski o udzielenie informacji
publicznej, głównie przez mieszkańców miasta, w 2021 r. wpłynęło 119 takich wniosków, na które
odpowiedzi udzielono w wymaganych terminach.
Ponadto, pod koniec 2021 r. w mieście Chojnice rozpoczęto proces wdrożenia bezpłatnej miejskiej
aplikacji mobilnej „!go Chojnice”, zapewniającej dostęp do aktualnych spraw dotyczących
mieszkańców, wydarzeń kulturalnych, a także utrudnień drogowych i awarii. Jej twórcą jest sopocka
firma Cityway Sp. z o.o., tworząca od 2018 r. miejskie i gminne aplikacje na urządzenia mobilne.
Aplikacja „!go Chojnice” powstała z potrzeby uproszczenia komunikacji pomiędzy mieszkańcami
miasta a samorządem. Jest dynamiczną, interaktywną, otwartą platformą mobilną. Można ją pobrać ze
sklepu App Store i Google Play. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „go Chojnice”, następnie ją
zainstalować.
Aplikacja składa się z następujących modułów:
• „Samorząd” – zawiera informacje dotyczące Rady Miejskiej, władz miasta oraz wydziałów
Urzędu Miejskiego,
• „Aktualności” – to bieżące informacje dotyczące miasta i mieszkańców,
• „Wydarzenia kulturalne” – informacje o imprezach, spektaklach, wystawach,
• „Przetarg” – to ogłoszenia o przetargach oraz platforma zakupowa,
• „Nieruchomości” – mapy nieruchomości na sprzedaż, wykaz nieruchomości na sprzedaż,
przeznaczonych do oddania, dzierżawę lub użyczenie,
• „Szkoły i uczelnie” – informacje dotyczące żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,
średnich, wyższych oraz szkoły muzycznej z terenu Chojnic,
• „Wywóz odpadów” – podział na sektory wywozu odpadów, harmonogram wywozu odpadów,
druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, zasady segregacji odpadów
komunalnych oraz informacje dotyczące PSZOK,
• „Zgłoś usterkę” – opcja dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Zgłoszenia
można dokonać poprzez dodanie tytułu, krótkiego opisu usterki/awarii, zdjęcia, imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej oraz ulicy, na której doszło do usterki/awarii. Następnie wciskamy
„wyślij” i zgłoszenie zostaje przekierowane do odpowiednich pracowników w Urzędzie
Miejskim w Chojnicach.
Na początku marca br. aplikacja została poszerzona o moduł „Pomoc Ukrainie”, w którym zamieszczane
są wszystkie ważne informacje zarówno dla uchodźców z Ukrainy jak i chojniczan chcących im pomóc.
Funkcjonowanie aplikacji pokrywają cztery spółki miejskie: Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Centrum
Park Chojnice Sp. z o.o. W zamian za to, każda z tych spółek ma dedykowany moduł w aplikacji,
a mieszkańcy mogą z niej korzystać bezpłatnie.
Aplikacja firmy Cityway funkcjonuje w czterech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim,
zachodnio-pomorskim i mazowieckim. W województwie pomorskim korzystają z niej m.in. Gmina
Żukowo, Gmina Trzew, Gmina Miastko, Gmina Tuchomie, Gmina Ustka, Ustka, Wejherowo i od
niedawna Chojnice.

7.2. Budżet obywatelski
W roku 2021 nie podjęto działań w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego na terenie miasta
Chojnice, ze względu na jego zawieszenie (od kwietnia 2020 r. do odwołania) w związku z trwającą
w całym kraju pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19.
Podstawa prawna działań związanych z uruchomieniem budżetu obywatelskiego w mieście Chojnice:
• Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zainicjowania
i wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście Chojnice,
• Zarządzenie nr 20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej
Chojnice na 2020 rok,
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• Zarządzenie nr 38 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.03.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr
20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia
i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok,
• Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16.03.2020 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw budżetu obywatelskiego,
• Zarządzenie nr 54/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.04.2020 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.03.2020 r. zmieniającego
Zarządzenie nr 20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej
Chojnice na 2021 rok,
• Uchwała Nr XIII/183/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących
ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021. (w załączeniu do
Uchwały Regulamin Chojnickiego Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami do regulaminu:
wzorem listy poparcia dla projektu, wzorem formularza zgłoszeniowego projektu oraz wzorem
karty do głosowania dla mieszkańców).

7.3. Rozwój naukowy
W 2021 r. w ramach działań podejmowanych na rzecz szerzenia rozwoju naukowego w mieście
zorganizowano następujące seminaria i konferencje naukowe:
- VI Chojnickie Dni Tischnerowskie jednodniowe (z powodu pandemii) spotkanie mieszkańców
z naukowcami z polskich ośrodków naukowych – w ramach obchodów zorganizowano również trzy
wystawy grafik – „Twarze Tischnera” autorstwa Dominiki Laski. Wystawy odbyły się w Chojnicach,
Krakowie i w Łopusznej.
- w ramach Chojnickich Spotkań z Nauką w 2021 zorganizowano następujące spotkania:
• trzy prezentacje dotyczący Reguły Titiusa – Bodego przedstawił p. Jerzy Rafalski
(w prezentacjach udział wzięło łącznie 960 osób),
• dr Dawid Kobiałka referat – sprawozdanie z kolejnego etapu badań w ramach projektu:
Archeologia Doliny Śmierci.,
• prof. Tadeusz Gadacz przedstawił wykład autorski o „Dobromyślność po Auschwitz i Kołymie”,
• dr Elżbieta Okońska przedstawiła referat: „Josefa Mayr-Nussera życie wartościami”.
Pozostałe działania to:
- pozyskano autorskie teksty z przeznaczeniem do publikacji w 2022 r. p. prof. Jacka Knopka
i p. Przemysława Singera,
- wydano następujące pozycje: Noskowicz A., Wypadek kolejowy pod Otłoczynem”,
- współrealizowano projekt w Dolinie Śmierci: „Straszny swąd spalenizny” w ramach którego udało się
podjąć ludzkie szczątki, pozyskać szeroką wiedzę oraz liczne artefakty dotyczące zbrodni na Polach
Igielskich w Chojnicach w latach 1939 i 1945,
- pozyskano i przetłumaczono z języka niemieckiego dokumenty dotyczące Doliny Śmierci, na język
niemiecki dokumenty dotyczące Josefa Meyr – Nussera, na język angielski artykuły dotyczące Doliny
Śmierci.
W ramach współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie podtrzymywano kontakty
z naukowcami z Berlina, Paryża, Torunia, Poznania, Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy.
Wspierano również w działalności naukowej i wydawniczej Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”, Parafię p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Miejską Bibliotekę
Publiczną w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury.

81

7.4. Bezpieczeństwo publiczne
7.4.1. Działania realizowane przez Straż Miejską
W roku 2021 Straż Miejska w Chojnicach w omawianym roku kontynuowała wspólnie z Komendą
Powiatowej Policji w Chojnicach działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji strażnicy
miejscy przeprowadzili m.in. 1330 kontroli miejsc osób przebywających na kwarantannie lub izolacji
oraz 198 kontroli miejsc, w których obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.
Pomimo trudności wynikających z przeniesienia całych sił i środków do zapobiegania rozprzestrzeniania
się COVID-19 kontynuowano zadania wcześniej rozpoczęte, tj.:
• kampanię „Bezpieczna droga do szkoły” organizowaną przez Prefekturę Straży Gminnych
i Miejskich Województwa Pomorskiego w trakcie, której Straż Miejska skontrolowała 18 placówek
w zakresie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do
szkoły;
• „Autochodzik” – to program adresowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół
podstawowych; na zajęciach dzieci przygotowywane są do samodzielnego i bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym (uczestnictwo 773 dzieci);
• program ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”, którego
celem jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta Chojnice poprzez
zakup czujek tlenku węgla i bezpłatne zainstalowanie ich w gospodarstwach domowych.
Adresowany do osób starszych, niepełnosprawnych, osób w rodzinie będących w trudnej sytuacji
materialnej i osób samotnie gospodarujących będących w trudnej sytuacji materialnej. W 2021 r.
zainstalowano 24 urządzenia, a kolejnych 11 wniosków oczekuje na realizację.
Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w 2021 roku strażnicy miejscy
prowadzili działania kontrolne zmierzające do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu
z odpadami, a w szczególności ich spalania w instalacjach do tego nie przeznaczonych. W tym celu
przeprowadzono 234 kontrole, z uwagą na termiczne przetwarzanie odpadów.
Przedstawiciele straży uczestniczą we wszystkich posiedzeniach komisji do spraw oznakowania miasta
zgłaszając swoje uwagi mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnienie
płynności ruchu.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chojnicach na bieżąco monitorują stan infrastruktury miejskiej
(drogi, chodniki, place zabaw, zieleńce, skwerki itp.). Uwagi przekazują instytucjom odpowiedzialnym
za prawidłowe ich funkcjonowanie.
W celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Chojnic w 2021 r. rozszerzono obszar działania
systemu monitoringu miejskiego poprzez dodanie kamer w rejonie Fosy Miejskiej, Wzgórza
Ewangelickiego oraz łącznika pomiędzy ulicami Rolbieckiego i Piłsudskiego.
7.4.2. Działania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych
Do realizacji swoich zadań Wydział przystąpił miedzy innymi na podstawie: „Planu działania Szefa
Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 r.”, „Planu realizacji zadań
obronnych w mieście Chojnice na 2021 r. ”, „Wytycznych Burmistrza Miasta Chojnice do działalność
w dziedzinie zarządzania kryzysowego na terenie miasta Chojnice w 2021 r.” oraz „Planu szkolenia
obronnego miasta Chojnice na 2021 r.”.
Powyższe plany zostały opracowane przez WZKOLiSO, zatwierdzone przez Burmistrza Miasta
Chojnice i uzgodnione z organami wyższego szczebla.
Podstawowymi kierunkami działania Obrony Cywilnej w 2021 r. było:
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- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów
materiałowych i sprzętowych niezbędnych do działań ratowniczych,
- wzmocnienie i przygotowanie administracji publicznej oraz struktur krajowego systemu ratowniczogaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,
- wdrożenie postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r.
w zakresie dotyczącym obrony cywilnej, w tym m.in. budowania odporności państwa na zagrożenia,
zapewnienia powszechnego charakteru obrony cywilnej i ochrony ludności oraz zdefiniowania systemu
obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter z położeniem nacisku na
budowanie zdolności do stałej akceptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń.
Realizacja zadań z obrony cywilnej w 2021 r. skoncentrowana była na:
- analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów do realizacji zadań we
wszystkich stanach gotowości obronnej państwa,
- angażowaniu jednostek organizacji pozarządowych szczególnie OSP w przygotowania struktur obrony
cywilnej,
- rozbudowie i modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności
opartego o elektroniczne syreny alarmowe (zainstalowano syrenę na budynku Spółdzielni Inwalidów
znajdującym się przy ul. Strzeleckiej oraz na budynku wielorodzinnym przy Starym Rynku).
Spośród działań podjętych w zakresie obrony cywilnej w 2021 r. należy wyszczególnić następujące:
- opracowano „Plan realizacji zadań obronnych”, uwzględniający zadania dla jednostek podległych
i podporządkowanych, mających swoją siedzibę na administrowanym obszarze,
- opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego bilans kadry medycznej z terenu miasta za 2020
rok,
- opracowano „Plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych
w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne” oraz
przeprowadzono kontrole zawarte w tym planie,
- zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej”,
- zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Chojnice na potrzeby
obronne państwa”,
- przeprowadzono treningi systemu stałego dyżuru,
- przeprowadzono szkolenie obronne dla określonych grup pracowników UM i jednostek podległych,
- przeprowadzono miejskie ćwiczenie obronne pk. „SOSNA 3”.
Zasadniczym celem działalności w obszarze zarządzania kryzysowego w mieście Chojnice
w 2021 roku było doskonalenie struktur organizacyjnych w zakresie realizacji zdań i przedsięwzięć
wynikających z kompetencji urzędu i jednostek podległych we wszystkich fazach zarządzania
kryzysowego.
W nawiązaniu do powyższego podjęto następujące działania:
• w zakresie planowania i kierowania:
- dążono do realizacji art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym poprzez
zapewnienie całodobowego alarmowania członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu
informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
- uzgodniono Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego (z uczestnikami ZK) zapewniając
Burmistrzowi Miasta narzędzie do skutecznego kierowania procesem przeciwdziałania i likwidacji
skutków zdarzeń kryzysowych,
- uzgodniono na szczeblu miasta moduły zadaniowe stanowiące integralną część Planu Zarządzania
Kryzysowego,
- przedstawiono Staroście informację o stanie przygotowania samorządu terytorialnego do działania
w warunkach zimowych,
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- monitorowano działania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego, związanego z organizacją zgromadzeń i imprez masowych na administrowanym
obszarze,
- we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego realizowano zadania
mające na celu ochronę środowiska, których zaniechanie może skutkować powstaniem zdarzeń
o charakterze kryzysowym,
- zaktualizowano skład zespołu zarządzania kryzysowego oraz udoskonalono jego organizację i tryb
pracy w tym zapewnić skuteczny, całodobowy sposób alarmowania członków Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego,
- współdziałano z pozostałymi uczestnikami reagowania kryzysowego w rejonie odpowiedzialności
w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń kryzysowych,
• w zakresie systemu wykrywania skażeń i alarmowania:
- zapewniono na szczeblu miasta w stanie stałej gotowości obronnej państwa oraz w trakcie
organizowanych ćwiczeń i treningów, funkcjonowanie Miejskiej Drużyny Wykrywania
i Alarmowania (DWA), jako istotnego elementu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania
(SWA),
- strukturę organizacyjną DWA tworzono, kierując się wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt,
środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zdań obrony cywilnej
z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zdań formacji obrony
cywilnej,
- uczestniczono w cyklicznych (comiesięcznych) treningach systemu ostrzegania wojsk oraz ludności
cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza,
• w zakresie systemów wspomagających obszar zarządzania kryzysowego:
- aktualizowano dane do programu ARCUS.NET (aplikacja umożliwia zbieranie i przechowywanie
danych o zasobach miasta),
- aktualizowano na bieżąco bazę użytkowników systemu Blue Alert,
- udoskonalono lokalne systemy informowania i ostrzegania ludności,
- pozyskiwano i przesyłano meldunki o zdarzeniach do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa w celu umożliwienia przekazania ich w formie raportu dobowego oraz
doraźnego do Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR),
- informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacjach kryzysowych,
- przygotowano stanowisko umożliwiające udział w wideokonferencjach organizowanych przez
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
• w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej:
- utrzymywano stałą współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w realizacji zadań z zakresu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej wynikających
z kompetencji Wojewody,
- ujęto zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej zlokalizowanej w rejonie
odpowiedzialności w planach zarządzania kryzysowego,
- gromadzono i przetwarzano informację dotyczącą infrastruktury krytycznej na terenie miasta,
- podjęto działania planistyczno-organizacyjne mające na celu ochronę ludności przed skutkami
zakłócenia funkcjonowania IK z wykorzystaniem zasobów własnych oraz operatora obiektu IK,
• w zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej:
- zorganizowano ćwiczenie i uczestniczono w treningach z zakresu zarządzania kryzysowego,
- uczestniczono w organizowanych przez Starostę posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (PZZK),
- organizowano szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ponadto, wydanych zostało 16 decyzji administracyjnych dot. świadczeń osobistych, 2 decyzje
w sprawie świadczeń rzeczowych, 2 decyzje w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych
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rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
1 decyzję o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz
3 decyzje dot. zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku z wezwaniem do
kwalifikacji wojskowej (łącznie wydano 24 decyzje administracyjne).
W miesiącu wrześniu i październiku 2021 r. na terenie miasta pracowała Powiatowa Komisja Lekarska,
w związku z kwalifikacją wojskową. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy
Wydziału brali czynny udział w pracach tej komisji. Do kwalifikacji wezwano z terenu miasta Chojnice
411 osób. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br.
rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pracami związanymi z przygotowaniem
kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Z pozostałych działań prowadzonych przez Wydział OC wyszczególnia się:
- w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
pracownicy Wydziału OC uczestniczyli (i nadal uczestniczą) w pracach zapobiegawczych
rozprzestrzeniania się w/w choroby zakaźnej. Rozdysponowano 163.250 sztuk maseczek (częściowo
pozyskanych w 2020 r.), 347 baniaków (5l) płynu do dezynfekcji otrzymanych z Urzędu
Wojewódzkiego, ponadto pozyskano i przekazano do POZ 575 testów antygenowych.
Ponadto, Wydział OC sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza. W związku z tym, w miesiącu czerwcu
przeprowadzono ćwiczenie nt. „Działanie Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach
podczas pożaru Budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza)”.
Przeprowadzonych zostało 24 szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jedno
postępowanie powypadkowe.
Wydział OC prowadzi również sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach. W 2021 r. Urząd
Miejski dofinansował OSP w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z umową nr
OC.5543.11.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., oraz pokrył ubezpieczenie na cele OSP w wysokości
13.093,00 zł.
Ponadto, Wydział OC sprawuje opiekę nad Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnicach, prowadząc wszystkie sprawy administracyjne w/w
Związku.

8. Współpraca zewnętrzna
8.1. Promocja Miasta Chojnice
W roku 2021 Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej zrealizował następujące
działania związane z promocją miasta Chojnice:
• świadczenie usługi wykonywania zdjęć, obróbki graficznej oraz ich archiwizacja;
• usługi reklamowo-informacyjne poprzez emisję ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Chojnicach za pośrednictwem stacji radiowej Radio Weekend oraz zamieszczanie informacji
prasowych w zakładce ,,Twój samorząd Chojnice – informator miejski” na portalu Radia
Weekend weekendfm.pl;
• reklamy w tygodniku Czas Chojnic – informacje o projektach i przedsięwzięciach realizowanych
przez Gminę Miejską Chojnice;
• świadczenie usługi wykonywania zdjęć, obróbki graficznej zdjęć, wykonywania materiałów
filmowych i ich postprodukcji oraz archiwizacja;
• transmisja konferencji prasowych Burmistrza;
• reklama w gazecie Chojniczanin.pl – informacja o projekcie rewitalizacyjnym oraz o miejskim
programie walki ze smogiem;
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•
•
•
•
•
•

usługi promocji miasta poprzez sport świadczone przez: Red Devils Futsal Club podczas
rozgrywek Futsal Ekstraklasy, drużynę Red Devils Ladies podczas turnieju Euro Winners’ Cup
oraz przez Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz 1926;
przygotowanie reklamy miasta i jej publikacja w specjalnym numerze magazynu „Pomerania”
opublikowanym na Zjazd Kaszubów;
publikacja materiału promocyjnego w Biuletynie Promocyjnym Pomorza POMERANKA;
tłumaczenia polsko-niemieckie w ramach kontaktów z Emsdetten, m.in. artykułu na temat
jubileuszu partnerstwa miast;
współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego;
koszt usług cateringowych w związku z wizytą delegacji z Emsdetten;
zakup materiałów na potrzeby obsługi m.in. spotkań i innych działań promocyjnych miasta
Chojnice, w tym bukiety kwiatów, ozdobne torby z herbem miasta Chojnice, kartki świąteczne,
album autorstwa Daniela Frymarka pt. „Spacerem po Chojnicach”, album autorstwa Moniki
Karolczuk pt. „Polska – Parki Narodowe”.

Łączna kwota środków wydatkowanych na działania związane z promocją miasta Chojnice
zaewidencjonowane w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w roku 2021
wyniosła: 108.191,19 zł.
Ponadto, do Promocji Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach przekazana została w 2021 r.
dopłata na bieżącą działalność w wysokości 117.128,00 zł.

8.2. Współpraca z partnerami zewnętrznymi
Gmina Miejska Chojnice prowadzi współpracę międzynarodową w ramach umów partnerskich
zawartych z europejskimi miastami partnerskim, w tym z:
1) miastem Emsdetten w Republice Federalnej Niemiec
Umowa partnerska miasta Chojnice z miastem Emsdetten zawarta została w dniu 16 kwietnia 1996 r.
w Chojnicach. Poprzedziło ją podjęcie Uchwały nr XVII/173/96 przez Radę Miejską w Chojnicach
z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między miastem Emsdetten
w Republice Federalnej Niemiec a miastem Chojnice. Odnowienie umowy partnerskiej z Emsdetten
nastąpiło podczas obchodów 10-lecia współpracy miast w Chojnicach w dniu 1 lipca 2006 r. oraz
podczas obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej miast w Chojnicach w dniu 25 czerwca 2016 r.
2) miastem Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie
Umowa partnerska miasta Chojnice z miastem Korsuń Szewczenkowski podpisana została w dniu
22 czerwca 2018 r. w Chojnicach. Jej zawarcie poprzedzone było podjęciem Uchwały nr XLIV/512/18
przez Radę Miejską w Chojnicach w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a miastem Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie.
3) miastem Bayeux w Republice Francuskiej
Umowa partnerska miasta Chojnice z miastem Bayeux podpisana została w dniu
19 maja 2018r. w Bayeux. Jej zawarcie poprzedzono podjęciem Uchwały nr XLIV/511/18 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Miejską Chojnice a miastem Bayeux w Republice Francuskiej. Jednocześnie odnowienie podpisania tej
umowy (rok po jej podpisaniu w Bayeux we Francji, tym razem przed mieszkańcami Chojnic) nastąpiło
podczas Dni Chojnic 2019 w dniu 29.06.2019r.
W ramach zawartych umów partnerskich koordynowanych przez urzędy miast, w stałe
przyjacielskie angażują się członkowie lokalnych organizacji i stowarzyszeń, w tym:

relacje
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− w mieście Chojnice: Chojnickiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Chojnickiego Towarzystwo
Polsko-Francuskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej,
− w mieście Emsdetten: Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Klubu Fotograficznego ,,Creativ”,
Ochotniczej Straży Pożarnej,
− w mieście Korsuń Szewczenkowski: Stowarzyszenia ,,Mosty Drużby”,
− w mieście Bayeux: Towarzystwa ,,Amicale des Regions de Bayeux – Chojnice”.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 w roku 2021 nie realizowano
międzynarodowych oficjalnych spotkań partnerskich. Ograniczono się do wymiany oficjalnej
korespondencji oraz do rozmów online w ramach współpracy międzynarodowej europejskich miast
partnerskich, w następujących sprawach:
- przekazanie życzeń noworocznych przez Burmistrza Chojnic dla mieszkańców partnerskiego
Emsdetten (01.2021r.),
- wymiana życzeń z okazji 25-lecia partnerstwa Chojnic i Emsdetten pomiędzy Burmistrzem miasta
Chojnice i Burmistrzem miasta Emsdetten (16.04.2021 r.),
- przyjęcie życzeń od Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Emsdetten w związku z 25-leciem partnerstwa
Chojnic i Emsdetten (maj 2021 r.),
- wideokonferencja Burmistrzów Chojnic i Emsdetten (01.07.2021 r.),
- uroczysty apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w związku ze 155-leciem jej założenia oraz
włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i przekazaniem tej informacji do Ratusza
w Emsdetten (czerwiec 2021 r.),
- przyjęcie kondolencji od Burmistrza miasta Emsdetten w związku ze śmiercią byłego Zastępcy
Burmistrza miasta Chojnice Pana Jana Zielińskiego (czerwiec 2021 r.),
- przygotowanie kondolencji dla rodziny z uwagi na śmierć Honorowego Obywatela Miasta Chojnice
Michaiła Wołkow z Korsunia Szewczenkowskiego (czerwiec 2021 r.),
- pismo Burmistrza Chojnic do Burmistrza Emsdetten w związku z powodzią, która nawiedziła
zachodnią część Niemiec (Nadrenię Palatynat) (lipiec 2021r.),
- życzenia dla byłej pani Burmistrz Emsdetten p. Anneliese Meyer zu Altenschildesche z uwagi na
odznaczenie Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (sierpień 2021)
- odwołania wrześniowego Święta miasta Emsdetten (sierpień 2021r),
- gratulacje Burmistrza miasta Emsdetten dla p. Lecha Stoltmana w związku ze zdobyciem brązowego
medalu w rzucie kulą mężczyzn podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio (sierpień 2021 r.),
- wizyty przedstawicieli Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Emsdetten w Ch-ch (wrzesień 2021 r.),
- uroczyste pożegnanie byłego Burmistrza miasta Emsdetten p. Georga Moenikesa i przekazania jemu
życzeń przez burmistrza Chojnic (wrzesień 2021 r.),
- korespondencja z redaktorem gazety ,,Emsdettener Volkszeitung” (październik 2021 r.),
- życzenia noworoczne z miasta Emsdetten (grudzień 2021 r.).

9. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Podczas sesji Rady Miejskiej w roku 2021 podjęto 138 uchwał, z tego zrealizowano 80, natomiast 58
uchwał znajduje się w toku realizacji.
Numer
uchwały
XXIV/331/21

25.01.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXIV/332/21

25.01.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

Data

W sprawie:

Sposób wykonania
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XXIV/333/21

25.01.2021r.

Udzielenia pomocy finansowej na 2 czerwca 2021r. została podpisana umowa dotacji celowej pomiędzy
rzecz Województwa
Województwem Pomorskim a Powiatem Chojnickim, Gminą Chojnice oraz Gminą
Pomorskiego.
Miejską Chojnice. Na mocy tej umowy zostały przekazane środki z budżetu miasta
(180.810 zł) na rachunek Województwa Pomorskiego. Pismem z dnia 27 sierpnia
2021r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o konieczności dokonania zmian
w finansowaniu zadania i zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 170.070
zł, jednocześnie prosząc o udzielenie pomocy finansowej w roku następnym.

XXIV/334/21

25.01.2021r.

Ustalenia planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w
Gminie Miejskiej Chojnice na
rok 2021.

Gmina Miejska Chojnice zawarła porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w
Chojnicach na organizację prac społecznie użytecznych:
1) porozumienie od 01.03.2021 do 31.12.2021 – 3 osoby (Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Chojnickie Centrum Kultury – prace porządkowe).
2) porozumienie od 15.04.2021 do 31.12.2021 – 4 osoby (Szkoła Podstawowa nr
1, 3, 5, 7 – prace porządkowe).
3) porozumienie od 01.06.2021 do 30.09.2021 – 5 osób (Park 1000-lecia – prace
porządkowe).

XXIV/335/21

25.01.2021r.

Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Gdańskiej w Chojnicach.

Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XV/208/20 z dnia 24 lutego 2020r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
792 w dniu 1 marca 2021r. Od 16 marca 2021r. na obszarze objętym planem można
realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.

XXIV/336/21

25.01.2021r.

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Sępoleńskiej w Chojnicach.

Zawiadomiono o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i
opiniowania planu. Przygotowano ramowy program zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru opracowania. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy
planu miejscowego.

XXIV/337/21

25.01.2021r.

Nadania nazwy ulicy.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
591 w dniu 11 lutego 2021r. (weszła w życie 26 lutego 2021r.).
Ulicy zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3
w Chojnicach nadano nazwę Wiosenna.

XXIV/338/21

25.01.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 131/2021 w dniu 17.03.2021r.

XXIV/339/21

25.01.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Uchwała zostanie zrealizowana po przeprowadzeniu inwestycji związanej
z remontem dworca.

XXIV/340/21

25.01.2021r.

Zbycia nieruchomości.

1)
2)
3-6)
7-9)
10)

Przetarg zorganizowano w dniu 14 grudnia 2021r. Zakończył się wynikiem
negatywnym. Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 8 lutego 2022r.
Przetarg ogłoszono na dzień 19.01.2022r. Zakończył się wynikiem
negatywnym. Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 2 marca 2022r.
Przetarg zorganizowano w dniu 14 grudnia 2021r. Zakończył się wynikiem
negatywnym. Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 8 lutego 2022r.
Nieruchomości zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 13483/2021 w dniu 29
grudnia 2021r.
Przetarg zorganizowano w dniu 14 grudnia 2021r. Zakończył się wynikiem
negatywnym. Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 8 lutego 2022r.

XXIV/341/21

25.01.2021r.

Przyznania nieruchomości
Planowane jest uchylenie niniejszej uchwały w związku z rezygnacją strony
zamiennej w ramach
z nieruchomości zamiennej.
odszkodowania za grunty przejęte
pod drogi z mocy prawa.

XXIV/342/21

25.01.2021r.

Rozpatrzenia petycji.

Petycji w przedmiocie podjęcia uchwały o poszanowaniu praw obywatelskich
i konstytucyjnych w związku z przygotowywanym przez rząd programem
„wyszczepiania ludzi” nie uwzględniono. Wnoszącemu petycję udzielono
odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.

XXIV/343/21

25.01.2021r.

Zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej
w Chojnicach na 2021 rok.

Plan pracy przekazano do realizacji przez Komisję Rewizyjną. Plan pracy
w 2021 roku został przez Komisję Rewizyjną zrealizowany w całości.

XXV/344/21

01.03.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXV/345/21

01.03.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXV/346/21

01.03.2021r.

Zmieniająca Uchwałę Nr
XXI/287/20 Rady Miejskiej w
Chojnicach
z dnia 26 października 2020 r. w
sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Miejskiej
Chojnice w 2021 roku z

Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr XXI/287/20 i przyjęto ją do realizacji.

88

organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
XXV/347/21

01.03.2021r.

Zasad i trybu korzystania z
gminnej hali widowiskowosportowej
w Chojnicach.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1051 w dniu 22 marca 2021r. (weszła w życie 6 kwietnia 2021r.). Stosowne zasady
użytkowania oraz regulamin korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej
przyjęto do stosowania.

XXV/348/21

01.03.2021r.

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice na rok 2021.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1052 w dniu 22 marca 2021r. (weszła w życie 6 kwietnia 2021r.). Określone w
programie cele zostały w 2021 roku zrealizowane.

XXV/349/21

01.03.2021r.

Podziału obszaru Gminy
Miejskiej Chojnice na sektory w
celu zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1053 w dniu 22 marca 2021r. (weszła w życie 6 kwietnia 2021r.). Na podstawie
przedmiotowej uchwały określone są terminy oraz prowadzony jest odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice i transport do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

XXV/350/21

01.03.2021r.

Określenia zasad udzielania i
rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii
cieplnej na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice w ramach
konkursu „STOP dla SMOGU w
Chojnicach”.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1054 w dniu 22 marca 2021r. (weszła w życie 6 kwietnia 2021r.). Załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały został zmieniony Uchwałą Nr XXIX/407/21
z dnia 16 sierpnia 2021r.
Uchwała jest na bieżąco realizowana poprzez udzielanie dofinansowań
mieszkańcom Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie modernizacji źródeł ciepła.

XXV/351/21

01.03.2021r.

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Gdańskiej w Chojnicach.

Projekt planu jest w trakcie uzgodnień planistycznych. Trwa oczekiwanie na
uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą środowiskową przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Chojnicach. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień projekt
planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a następnie przekazany do
uchwalenia Radzie Miejskiej w Chojnicach.

XXV/352/21

01.03.2021r.

Zbycia nieruchomości.

1-2)
3)

Nieruchomości zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 4252/2021 w dniu
9 sierpnia 2021r.
Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 5082/2021 w dniu
3 września 2021r.

XXV/353/21

01.03.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 717/2021 w dniu 4 listopada
2021r.

XXV/354/21

01.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 733/2021 w dniu 4 maja 2021r.

XXV/355/21

01.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Uchwała jest w trakcie realizacji, trwa postępowanie administracyjne dotyczące
nabycia nieruchomości.

XXV/356/21

01.03.2021r.

Zamiany nieruchomości.

Planowana jest zmiana niniejszej uchwały w związku ze zmianą stanu prawnego
nieruchomości nabywanej.

XXV/357/21

01.03.2021r.

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania nazw
projektowanych ulic.

Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
pod poz. 1245 w dniu 7 kwietnia 2021r.

XXV/358/21

01.03.2021r.

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania nazw
nowym ulicom.

Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
pod poz. 1227 w dniu 6 kwietnia 2021r.

XXV/359/21

01.03.2021r.

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie wysokości i
zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na obszarze Gminy
Miejskiej Chojnice.

Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
pod poz. 1225 w dniu 6 kwietnia 2021r.

XXV/360/21

01.03.2021r.

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty.

Obwieszczenie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
pod poz. 1226 w dniu 6 kwietnia 2021r.
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XXV/361/21

01.03.2021r.

Zmieniająca Uchwałę Nr
XXIII/318/20 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 21 grudnia
2020r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na
2021r.

Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr XXIII/318/20 i przekazano do realizacji
przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

XXVI/362/21

29.03.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXVI/363/21

29.03.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXVI/364/21

29.03.2021r.

Udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków.

W 2021 roku dotację otrzymało 6 obiektów na łączną kwotę 179.462 zł. Są to
kamienice przy ul.: Mickiewicza 3 (24.275 zł), Kościuszki 4 (17.400 zł), Plac
Jagielloński 1 (14.718 zł), Ogrodowa 12 (1.800 zł), Mickiewicza 38 (81.955 zł) i
Młyńska 8 (39.314 zł).
Z przyznanej dotacji zrezygnowały podmioty, które ubiegały się o nią na: kamienicę
przy ul. Mickiewicza 31 oraz Technikum nr 2.

XXVI/365/21

29.03.2021r.

Przedłużenia terminu wniesienia
opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych, należnej w 2021r.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1415 w dniu 19 kwietnia 2021r. (weszła w życie 4 maja 2021r.).
Terminy na wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zostały przedłużone do 31 sierpnia oraz do 31 grudnia 2021r,
a tym samym uchwała została zrealizowana.

XXVI/366/21

29.03.2021r.

Wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miejskiej
Chojnice do InnoBaltica Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
w Gdańsku i objęcia przez Gminę
Miejską Chojnice udziałów w tej
Spółce.

Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do InnoBaltica Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jako udziałowiec w dniu 27 czerwca
2021r. wnosząc udziały kapitałowe w ilości 233 o łącznej wartości nominalnej
233.000 zł.

XXVI/367/21

29.03.2021r.

Powierzenia Spółce InnoBaltica
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku wykonywania części
zadań własnych Gminy Miejskiej
Chojnice z zakresu publicznego
transportu zbiorowego.

Stwierdzono nieważność uchwały – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego Nr PN-I.4131.23.2021.MM z dnia 6 maja 2021r.

XXVI/368/21

29.03.2021r.

Określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie
Gminy Miejskiej Chojnice oraz
warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1428 w dniu 20 kwietnia 2021r. (weszła w życie 5 maja 2021r.).
Została uchylona Uchwałą Nr XXXII/446/21 z dnia 22 listopada 2021r.

XXVI/369/21

29.03.2021r.

Nadania nazwy ulicy.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1429 w dniu 20 kwietnia 2021r. (weszła w życie 5 maja 2021r.).
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr
2 w Chojnicach nadano nazwę Oskara Kolberga.

XXVI/370/21

29.03.2021r.

Nadania nazwy ronda.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
1430 w dniu 20 kwietnia 2021r. (weszła w życie 5 maja 2021r.).
Rondu u zbiegu ulic: Wiśniowej, Winogronowej i Czereśniowej w Chojnicach
nadano nazwę Edwarda Gabrysia.

XXVI/371/21

29.03.2021r.

Zamiany nieruchomości.

Przewiduje się zmianę lub uchylenie niniejszej uchwały w związku z brakiem
zdolności strony do zamiany.

XXVI/372/21

29.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 2255/2021 w dniu
2 sierpnia 2021 r.

XXVI/373/21

29.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Planowana jest zmiana lub uchylenie niniejszej uchwały w związku z podziałem
nieruchomości nabywanej.

XXVI/374/21

29.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Uchwała jest w trakcie realizacji, trwa oczekiwanie na zgodę Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.

XXVI/375/21

29.03.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 1473/2021 w dniu
21 czerwca 2021r.

XXVI/376/21

29.03.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A 4379/2021 w dniu 12 sierpnia
2021r.
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XXVI/377/21

29.03.2021r.

Zbycia nieruchomości.

1) Działkę wyłączono z procedury przetargowej.
2) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg ogłoszono
na dzień 1 marca 2022r.
3) Zorganizowano kolejny przetarg 11 stycznia 2022r. Termin notarialnej umowy
sprzedaży działki wyznaczono na dzień 10 lutego 2022r.
4-8) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
9)
Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 6434/2021 w dniu
8 listopada 2021r.
10-16) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
17)
Zorganizowano kolejny przetarg 11 stycznia 2022r. Termin notarialnej
umowy sprzedaży działki wyznaczono na dzień 11 lutego 2022r.
18)
Zorganizowano kolejny przetarg 11 stycznia 2022r. Termin notarialnej
umowy sprzedaży działki wyznaczono na dzień 17 lutego 2022r.
19-27) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
28-31) Nieruchomości zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 5597/2021 w dniu 27
września 2021r.
32-35) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
36-37) Zorganizowano kolejny przetarg 11 stycznia 2022r. Termin notarialnej
umowy sprzedaży działek wyznaczono na dzień 10 lutego 2022r.
38-39) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
40)
Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 4357/2021 w dniu 22
października 2021r.
41-43) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
44) Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 4246/2021 w dniu 10
listopada 2021r.
45)
Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 3920/2021 w dniu 15
października 2021r.
46-47) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.
48)
Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 19097/2021 w dniu 13
grudnia 2021r.
49)
Zorganizowano kolejny przetarg 11 stycznia 2022r. Termin notarialnej
umowy sprzedaży działki wyznaczono na dzień 10 lutego 2022r.
50-52) Przetargi odbyły się w dniach: 02.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r. i
11.01.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg
ogłoszono na dzień 1 marca 2022r.

XXVI/378/21

29.03.2021r.

Rozpatrzenia skargi.

Skargę na Burmistrza Miasta Chojnice uznano za bezzasadną. Skarżącemu
udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.

XXVI/379/21

29.03.2021r.

Nadania pośmiertnie tytułu
Zasłużonego Obywatela Miasta
Chojnice.

Tytuł zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice nadano pośmiertnie Panu
Jarosławowi Armadzie.

XXVII/380/2
1

10.05.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXVII/381/2
1

10.05.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXVII/382/2
1

10.05.2021r.

Ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Miejskiej
Chojnice.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
2029 w dniu 2 czerwca 2021r. (weszła w życie 17 czerwca 2021r.). Określone w
uchwale stawki opłat przyjęto do stosowania.

XXVII/383/2
1

10.05.2021r.

Zbycia spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego.

Lokal zbyto aktem notarialnym Rep. A Nr 4192/2021 w dniu 2 grudnia 2021r.
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XXVII/384/2
1

10.05.2021r.

Zbycia nieruchomości.

XXVII/385/2
1

10.05.2021r.

Zmiany Uchwały Nr XLV/527/18 Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr XLV/527/18 i przyjęto ją do realizacji.
z dnia 11 czerwca 2018r. w
sprawie przyznania dzierżawcy
lokalu niemieszkalnego (garażu)
pierwszeństwa w jego nabyciu.

XXVII/386/2
1

10.05.2021r.

Udzielenia pomocy finansowej na Na podstawie przedmiotowej uchwały udzielono pomocy finansowej w wysokości
rzecz Gminy Chojnice.
40.000 zł na rzecz Gminy Chojnice z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla
Chojnickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi
motorowej. W takiej samej kwocie dotacji udzielił też Powiat Chojnicki i Gmina
Chojnice. Łódź została zakupiona za kwotę 119.997 zł. Każdy z samorządów
otrzymał zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 zł.

XXVII/387/2
1

10.05.2021r.

Nadania nazw ulic.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
2030 w dniu 2 czerwca 2021r. (weszła w życie 17 czerwca 2021r.).
Ulicy zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3
w Chojnicach nadano nazwę Bajkowa, a drogom wewnętrznym na tym osiedlu:
Bolka i Lolka, Jacka i Agatki, Misia Uszatka, Pana Kleksa, Koziołka Matołka,
Smoka Wawelskiego.

XXVII/388/2
1

10.05.2021r.

Wyrażenia zgody na wspólne
przygotowanie „Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego dla
obszaru Gminy Miejskiej
Chojnice i Gminy Chojnice oraz
Gminy Miejskiej Człuchów i
Gminy Człuchów na lata 20212030”.

Trwają konsultacje co do konieczności sporządzenia strategii oraz przygotowania
do zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiotowej sprawie. Strategia
rozwoju ponadlokalnego ma być głównym dokumentem programowym
umożliwiającym realizację przedsięwzięć - Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata
2021-2027. Współpracowano ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach
prowadzącym obsługę bieżących kontaktów z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego, przygotowującym się do wdrażania wsparcia dla
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

XXVII/389/2
1

10.05.2021r.

Wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego.

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nie została wniesiona.

XXVIII/390/
21

14.06.2021r.

Udzielenia Burmistrzowi Miasta
Chojnice wotum zaufania.

Udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chojnice.

XXVIII/391/
21

14.06.2021r.

Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta
Chojnice za 2020 r.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Chojnice za 2020 rok.

XXVIII/392/
21

14.06.2021r.

Udzielenia Burmistrzowi Miasta
Chojnice absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2020.

Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice.

XXVIII/393/
21

14.06.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXVIII/394/
21

14.06.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXVIII/395/
21

14.06.2021r.

Określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
2314 w dniu 17 czerwca 2021r. (weszła w życie 2 lipca 2021r.).
Określony uchwałą wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji o dochodach został przyjęty do stosowania przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chojnicach.

XXVIII/396/
21

14.06.2021r.

Ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miejskiej
Chojnice na rok szkolny
2021/2022.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
2419 w dniu 24 czerwca 2021r. (weszła w życie 9 lipca 2021r.).
Na jej podstawie dokonywany jest zwrot kosztów dowozu dzieci z
niepełnosprawnościami do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego przez rodzica lub opiekuna własnym środkiem transportu.

XXVIII/397/
21

14.06.2021r.

Zasad i trybu korzystania z
boiska piłkarskiego pn. „Boisko
Nowe”.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
2420 w dniu 24 czerwca 2021r. (weszła w życie 9 lipca 2021r.). Stosowne zasady
użytkowania oraz tryb korzystania z boiska przyjęto do stosowania.

XXVIII/398/
21

14.06.2021r.

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Lichnowskiej w Chojnicach.

Zawiadomiono o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i
opiniowania planu. Przygotowano ramowy program zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru opracowania. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy
planu miejscowego.

Przetarg zorganizowano w dniu 18 stycznia 2022r. Termin notarialnej umowy
sprzedaży wyznaczono na dzień 2 marca 2022r.
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XXVIII/399/
21

14.06.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy działki. Informacja o sprzedaży została
zamieszczona na wykazie nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.
Pismem z dnia 20 września 2021r. wezwano nabywcę do podpisania protokołu
sprzedaży.

XXVIII/400/
21

14.06.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy działki. Informacja o sprzedaży została
zamieszczona na wykazie nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

XXVIII/401/
21

14.06.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy, działki zostały zamieszczone na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia. Pismem z dnia 14 lipca 2021r.
wezwano nabywców do podpisania protokołu sprzedaży.

XXVIII/402/
21

14.06.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy, działka została zamieszczona na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

XXVIII/403/
21

14.06.2021r.

Nabycia nieruchomości.

1)
2)
3)
4)

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 1489/2021 w dniu 21
czerwca 2021 r.
Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 2411/2021 w dniu 12
sierpnia 2021 r.
Nieruchomości nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 2419/2021 w dniu 12
sierpnia 2021 r.
Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 3542/2021 w dniu 19
października 2021 r.

XXVIII/404/
21

14.06.2021r.

Powierzenia Spółce InnoBaltica
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku wykonywania części
zadań własnych Gminy Miejskiej
Chojnice z zakresu publicznego
transportu zbiorowego.

Trwają czynności związane z przygotowaniem porozumienia wykonawczego
pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Chojnice.

XXIX/405/21

16.08.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXIX/406/21

16.08.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXIX/407/21

16.08.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania i
rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii
cieplnej na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice
w ramach konkursu „STOP dla
SMOGU w Chojnicach”.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3175 w dniu 24 sierpnia 2021r. (weszła w życie 8 września 2021r.).
Dokonano stosownej zmiany Uchwały XXV/350/21 i przyjęto ją do realizacji.

XXIX/408/21

16.08.2021r.

Przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.

Uchwała wraz z załącznikiem, stanowiącym projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, została w dniu 18 sierpnia 2021r. przekazana do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańsku.
Postanowieniem z dnia 1 września 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku negatywnie zaopiniował przedłożony projekt
regulaminu.

XXIX/409/21

16.08.2021r.

Zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3176 w dniu 24 sierpnia 2021r. (weszła w życie 8 września 2021r.). Drogę położoną
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 4608/101 obręb Chojnice zaliczono
do kategorii dróg gminnych.

XXIX/410/21

16.08.2021r.

Zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3177 w dniu 24 sierpnia 2021r. (weszła w życie 8 września 2021r.). Drogę położoną
na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr: 5042, 4608/99, 4608/100, 125/2,
125/4 i 126/1 obręb Chojnice zaliczono do kategorii dróg gminnych.

XXIX/411/21

16.08.2021r.

Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Rolbieckiego w Chojnicach.

Uchwała stanowi realizację Uchwały Nr XX/275/20 z dnia 28 września 2020r., w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.
Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3386 w dniu 21 września 2021r. Od 6 października 2021r. na obszarze objętym
planem można realizować inwestycje zgodne z jego zapisami.

XXIX/412/21

16.08.2021r.

Nabycia nieruchomości.

1)
2)

XXIX/413/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Nieruchomość nabyto aktem notarialnym Rep. A Nr 3556/2021 w dniu 19
października 2021 r.
Nieruchomość nabyto aktem notarialnym i Rep. A Nr 3549/2021 w dniu 19
października 2021 r.

Sporządzono operat szacunkowy działki.
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XXIX/414/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Uchwałą Nr XXXII/450/21 z dnia 22 listopada 2021r. został zmieniony zapis
§ 1 niniejszej uchwały.
Sporządzono operat szacunkowy, działka została zamieszczona na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

XXIX/415/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Zorganizowano przetarg w dniu 19 stycznia 2022r. Termin notarialnej umowy
sprzedaży działki wyznaczono na dzień 3 marca 2022r.

XXIX/416/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy, działki zostały zamieszczone na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia. Pismem z dnia 17 listopada
2021r. wezwano nabywców do podpisania protokołu sprzedaży.

XXIX/417/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Nieruchomość zbyto aktem notarialnym Rep A Nr 103/2022 w dniu 13 stycznia
2022r.

XXIX/418/21

16.08.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy, działka została zamieszczona na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

XXIX/419/21

16.08.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta
Chojnice.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3178 w dniu 24 sierpnia 2021r. (weszła w życie 8 września 2021r.). Dokonano
stosownej zmiany w Statucie Miasta Chojnice.

XXIX/420/21

16.08.2021r.

Uchylenia Uchwały Nr
XIII/145/11 Rady Miejskiej w
Chojnicach
z dnia 14 listopada 2011 r. w
sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3179 w dniu 24 sierpnia 2021r. (weszła w życie 8 września 2021r.). Stosowna
uchwała została uchylona.

XXX/421/21

27.09.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXX/422/21

27.09.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXX/423/21

27.09.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.

Dokonano zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

XXX/424/21

27.09.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania składów osobowych
komisji stałych Rady Miejskiej.

Dokonano zmian w składach osobowych Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Kultury i Sportu.

XXX/425/21

27.09.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia wyboru
przewodniczących komisji
stałych.

W związku z wejściem w życie nowelizacji Statutu Miasta Chojnice w zakresie
zmiany nazwy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz uchylenia
zapisów dotyczących powołania Komisji Ochrony Środowiska, należało
dostosować zapisy w uchwale zatwierdzającej wybór przewodniczących komisji
stałych.

XXX/426/21

27.09.2021r.

Przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.

Uchwała wraz z załącznikiem, stanowiącym projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, została w dniu 29 września 2021 r. przekazana do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Gdańsku.
Postanowieniem z dnia 22 października 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt
regulaminu.

XXX/427/21

27.09.2021r.

Zaopiniowania wniosku
Nadleśnictwa Rytel o uznanie za
ochronne lasów położonych na
terenie Gminy Miejskiej
Chojnice.

Uchwała została przekazana w dniu 29 września 2021r. do Nadleśnictwa Rytel.

XXX/428/21

27.09.2021r.

Zmieniająca Uchwałę Nr
XXIII/318/20 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 21 grudnia
2020r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na
2021r.

Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr XXIII/318/20 i przekazano do realizacji
przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

XXX/429/21

27.09.2021r.

Przyjęcia „Wieloletniego
Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
programu gospodarowania
3609 w dniu 12 października 2021r. (weszła w życie 27 października 2021r.).
mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Chojnice na lata 2022 –
2027”.
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XXX/430/21

27.09.2021r.

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Cisowej w Chojnicach.

Zawiadomiono o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i
opiniowania planu. Przygotowano ramowy program zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru opracowania.

XXX/431/21

27.09.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Sporządzono operat szacunkowy, działka została zamieszczona na wykazie
nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

XXX/432/21

27.09.2021r.

Wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy
dzierżawy.

W dniu 1 października 2021 r. zawarto umowę najmu nieruchomości.

XXXI/433/21

25.10.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXXI/434/21

25.10.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXXI/435/21

25.10.2021r.

Nadania nazwy ulicy.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
3911 w dniu 3 listopada 2021r. (weszła w życie 18 listopada 2021r.).
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla nr
3 w Chojnicach nadano nazwę Laurowa.

XXXI/436/21

25.10.2021r.

Rozpatrzenia wniosku.

Wniosek w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy uznano za zasługujący na
uwzględnienie. Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z
uzasadnieniem.

XXXI/437/21

25.10.2021r.

Rozpatrzenia skargi.

Skargę na działalność Burmistrza Miasta Chojnice uznano za bezzasadną.
Skarżącemu udzielono odpowiedzi i przesłano odpis uchwały z uzasadnieniem.

XXXII/438/2
1

22.11.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXXII/439/2
1

22.11.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXXII/440/2
1

22.11.2021r.

Wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Chojnice.

Uchwałę podjęto i przekazano do stosowania.

XXXII/441/2
1

22.11.2021r.

Określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości i
wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4524 w dniu 1 grudnia 2021r. Jest realizowana od 1 stycznia 2022r. zgodnie z
zapisami.

XXXII/442/2
1

22.11.2021r.

Obniżenia średniej ceny skupu
żyta stanowiącej podstawę do
obliczenia podatku rolnego.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4525 w dniu 1 grudnia 2021r. Od 1 stycznia 2022r. obniżono średnią cenę skupu
żyta, stanowiącą podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, z
kwoty 61,48 zł do 50,00 zł za 1 kwintal.

XXXII/443/2
1

22.11.2021r.

Określenia wysokości stawek
podatku od środków
transportowych.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4526 w dniu 1 grudnia 2021r. Jest realizowana od 1 stycznia 2022r. zgodnie z
zapisami.

XXXII/444/2
1

22.11.2021r.

Opłaty targowej.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4527 w dniu 1 grudnia 2021r. Jest realizowana od 1 stycznia 2022r. zgodnie z
zapisami.

XXXII/445/2
1

22.11.2021r.

Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na
terenie miasta Chojnice.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4528 w dniu 1 grudnia 2021r. (weszła w życie 16 grudnia 2021r.). Zapisy
regulaminu zostały przyjęte do stosowania przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w
Chojnicach.

XXXII/446/2
1

22.11.2021r.

Określenia przystanków
komunikacyjnych i dworca
autobusowego na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice oraz
warunków i zasad korzystania z
tych przystanków oraz dworca
autobusowego.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4549 w dniu 2 grudnia 2021r. (weszła w życie 17 grudnia 2021r.). Na mocy
niniejszej uchwały zlikwidowano przystanek autobusowy na dworu PKP, natomiast
6 nowych przystanków komunikacyjnych powstało na dworcu autobusowym.
Ponadto zostały określone zasady korzystania przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz utworzono regulamin
korzystania z dworca autobusowego przy ul. Towarowej w Chojnicach.

XXXII/447/2
1

22.11.2021r.

Przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w
2022 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Trwa
procedura mająca na celu wyłonienie oferentów i podpisanie umów
z podmiotami.
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o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
XXXII/448/2
1

22.11.2021r.

Wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.

Umowa najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Lichnowskiej 1 została
podpisana w dniu 31 grudnia 2021r.

XXXII/449/2
1

22.11.2021r.

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy
Kolejowej w Chojnicach.

Zawiadomiono o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i
opiniowania planu. Przygotowano ramowy program zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru opracowania. Wyłoniono wykonawcę planu
miejscowego.

XXXII/450/2
1

22.11.2021r.

Zmiany Uchwały Nr
XXIX/414/21 z dnia 16 sierpnia
2021 r. w sprawie zbycia
nieruchomości.

Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr XXIX/414/21 i przyjęto ją do realizacji.

XXXII/451/2
1

22.11.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Zlecono sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości.

XXXII/452/2
1

22.11.2021r.

Zbycia nieruchomości.

Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.

XXXII/453/2
1

22.11.2021r.

Utworzenia Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Chojnicach i nadania
jej statutu.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
4529 w dniu 1 grudnia 2021r. (weszła w życie 16 grudnia 2021r.).
16 grudnia 2021r. Burmistrz Miasta Chojnice zwrócił się do szkół
ponadpodstawowych z propozycją włączenia się w prace młodzieżowej rady i
wskazania wybranych radnych. Do 31 stycznia 2022 r. szkoły przekazywały
protokoły
z wyboru radnych. W ten sposób wyłoniono skład młodzieżowej rady – 21 uczniów
szkół ponadpodstawowych z terenu miasta. Trwają przygotowania do organizacji
pierwszej sesji młodzieżowej rady.

XXXIII/454/
21

27.12.2021r.

Zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokonano zmian po stronie dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych
budżetu na rok 2021.

XXXIII/455/
21

27.12.2021r.

Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021 – 2037.

Dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do
WPF zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok.

XXXIII/456/
21

27.12.2021r.

Przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2022 – 2037.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto do realizacji.

XXXIII/457/
21

27.12.2021r.

Uchwalenia budżetu Gminy
Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Budżet miasta na 2022 rok uchwalono. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 200 w dniu 19 stycznia 2022r.
W 2022 r. gospodarka finansowa miasta prowadzona będzie zgodnie z budżetem.

XXXIII/458/
21

27.12.2021r.

Zaciągnięcia kredytu bankowego
na finansowanie deficytu
budżetowego oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

Procedura związana z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego zostanie wszczęta
w lutym-marcu 2022 r., po sporządzeniu sprawozdań za 2021 rok, które są
podstawą do analizy i oceny sytuacji majątkowej Gminy Miejskiej Chojnice.

XXXIII/459/
21

27.12.2021r.

Udzielenia pomocy finansowej na W planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 rok zabezpieczono
rzecz Województwa
kwotę 170.070 zł na udzielenie dotacji na rzecz Województwa Pomorskiego.
Pomorskiego.
Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy przygotowanej przez Urząd
Wojewódzki. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim a
Powiatem Chojnickim, Gminą Chojnice oraz Gminą Miejską Chojnice.

XXXIII/460/
21

27.12.2021r.

Uchwalenia Miejskiego
Program przekazano do realizacji w 2022 roku przez Ośrodek Profilaktyki
Programu Profilaktyki i
Rodzinnej w Chojnicach.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022r.

XXXIII/461/
21

27.12.2021r.

Ogłoszenia roku 2022 w
Chojnicach „Rokiem Johanna
Daniela Titiusa” w 250-lecie
ogłoszenia Reguły Titiusa –
Bodego.

Uchwała będzie realizowana przez cały 2022 rok. Zaplanowano 12 wykładów
naukowych, cykl imprez promujących osobę i osiągnięcia J.D Titiusa (spotkania,
eventy, wydarzenia edukacyjne) oraz galę wręczenia medali Scientifica Progressio
Chojniciana dla naukowców pochodzących z Chojnic.

XXXIII/462/
21

27.12.2021r.

Nadania tytułu Zasłużonego
Obywatela Miasta Chojnice.

Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice został nadany Panu Janowi
Klepinowi.

XXXIII/463/
21

27.12.2021r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad obciążania
nieruchomości gruntowych
stanowiących własność lub

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
333 w dniu 2 lutego 2022r. (wejdzie w życie 17 lutego 2022r.).
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będących w użytkowaniu
wieczystym GM Chojnice.
XXXIII/464/
21

27.12.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.

XXXIII/465/
21

27.12.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.

XXXIII/466/
21

27.12.2021r.

Nabycia nieruchomości.

Zlecono sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości.

XXXIII/467/
21

27.12.2021r.

Trybu zgłaszania przez
Młodzieżową Radę Miejską w
Chojnicach wniosku o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz.
334 w dniu 2 lutego 2022r. (wejdzie w życie 17 lutego 2022r.).
Uchwała zostanie przekazana młodzieżowym radnym na pierwszej sesji
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i będzie przez nich realizowana.

XXXIII/468/
21

27.12.2021r.

Zmieniająca Uchwałę Nr
IX/117/07 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 28 czerwca
2007r. w sprawie diet za udział w
pracach Rady Miejskiej i jej
organów.

Dokonano stosownej zmiany Uchwały Nr IX/117/07 i przyjęto ją do realizacji.
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Załącznik do Raportu o stanie
Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r.
Raport o środkach zewnętrznych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa
przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego
w Chojnicach na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Chojnice
PROJEKTY INWESTYCYJNE

Data podpisania
umowy
o dofinansowanie/
Tytuł projektu

1.Umowa z dnia
22.12.2017 r. o
dofinansowanie
projektu pt.
„Rewitalizacja
Dzielnicy
Dworcowej w
Chojnicach”.

Program,
w ramach którego
pozyskano wsparcie

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

Zakres projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu
obejmującego 4 przedsięwzięcia
rewitalizacyjne ujęte w Gminnym
Programie Rewitalizacji miasta
Chojnice złożono 26 maja 2017 r.
Na projekt składają się 3 inwestycje
komunalne:
a. Budowa ul. Subisława na
odcinku do ul. Towarowej,
b. Budowa obiektu przy ul.
Dworcowej na cele społeczne wraz
z zagospodarowaniem otoczenia,
c. Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni Wzgórza
Ewangelickiego w Chojnicach,
oraz przedsięwzięcie partnerów, tj.
sześciu wspólnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowej o
nazwie „Renowacje i remonty
elementów wspólnych w
budynkach mieszkalnych wraz z
zagospodarowaniem otoczenia
budynków i przestrzeni publicznych
na cele społeczne”, w ramach
którego zaplanowano łącznie 26
zamierzeń inwestycyjnych
Partnerów. Projekt obejmuje
realizację drobnych inicjatyw
rewitalizacyjnych w formie
warsztatów dla mieszkańców.
W roku 2021 kontynuowano
realizację projektu, dla którego
umowę o dofinansowanie z budżetu
Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 podpisał Burmistrz
Miasta Chojnice w dniu
22.12.2017r. w imieniu GM
Chojnice (oraz jej Partnerów).
W dniu 7.06.2021r. podpisano

Wartość całkowita
zadań realizowanych
w ramach projektu
przez Gminę Miejską
Chojnice

Planowana wartość
zadania wynikająca z
podpisanego w dniu
07.06.2021 r. aneksu
do umowy o
dofinansowanie
Wartość całego
projektu, tj. łącznie
zadań Gminy
Miejskiej Chojnice i
Partnerów Projektu)
11.766.980,19 zł.
W tym wartość
zakresu GM Ch-ce:
7.243.861,30 zł

Wartość
pozyskanej dotacji
z budżetu
Unii Europejskiej
(ewentualnie z
budżetu państwa)
na zadania
realizowane w
ramach projektu
przez
GM Chojnice
– zgodnie z umową
o dofinansowanie
lub aneksem
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego:
3.901.538,59 zł
tj. 54,42% kosztów
kwalifikowalnych;
budżet państwa:
603.742,14zł., tj.
8,42% kosztów
kwalifikowalnych

Partnerzy
projektu

Lider:
Gmina Miejska
Chojnice
Partnerzy:
1.Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Chojnicach
2.Wspólnota
Mieszkaniowa
Warszawska 20
w Chojnicach
3. Wspólnota
Mieszkaniowa
„ul. Dworcowa
23 w Ch-ch''
4. Wspólnota
Mieszkaniowa
„ChojniceDworcowa 28''
5. Wspólnota
Mieszkaniowa
Chojnice
Piłsudskiego
22
6. Wspólnota
Mieszkaniowa
Żwirki i
Wigury 11 w
Ch-ch
7. Wspólnota
Mieszkaniowa
Towarowa 1
Chojnice.

1

aneks do umowy o dofinansowanie.
Wartość przyznanego
dofinansowania dla całego projektu
w podpisanym aneksie nie zmieniła
się w stosunku do dofinansowania
przydzielonego w umowie i
wyniosła 5.137.524,10 zł (budżet
Unii Europejskiej) oraz 934.095,28
zł (budżet państwa). W aneksie nr 1
termin zakończenia realizacji
projektu przedłużono do
31.12.2021r., a następnie na
wniosek z października 2021r.
Lidera oraz wybranych Partnerów
Projektu po raz kolejny do dnia
30.06.2022r. Projekt ,,Rewitalizacja
Dzielnicy Dworcowej w
Chojnicach” jest powiązany z
projektem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chojnicach o
nazwie „Rozwój usług społecznych
w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Chojnice”
(który otrzymał również
dofinansowanie z Unii
Europejskiej, z budżetu
Europejskiego Funduszu
Społecznego) realizowanego
poprzez dwa zadania: „Program
wsparcia dla osób
niesamodzielnych, seniorów i osób
z niepełnosprawnościami oraz ich
rodzin” i „Rozwój usług
społecznych z zakresu wsparcia
rodziny”. Całość stanowi tzw.
zintegrowany projekt
rewitalizacyjny.
W 2021 r. GM Chojnice złożyła w
imieniu własnym i Partnerów
Projektu siedem zbiorczych
wniosków o płatność, w tym: 3
wnioski sprawozdawcze, 3
finansowe i 1 o zaliczkę z
prowadzonych przez GM Chojnice,
Spółdzielnię i Wspólnoty prac w
ramach projektu. Każdorazowo na
składane wnioski o płatność
składało się osiem częściowych
wniosków o płatność, w tym
wniosek GM Chojnice oraz 7
Partnerów - Spółdzielni
Mieszkaniowej i sześciu Wspólnot
Mieszkaniowych. IZ rozliczyła
również 2 wnioski finansowe, który
Lider złożył w roku 2020.
W następstwie zakończenia
weryfikacji wniosków finansowych
na konta Lidera i Parterów IZ
przekazała w roku 2021 środki
refundacji z budżetu Unii
Europejskiej i budżetu państwa, w
tym: GM Chojnice: 2.056.457,77
zł, WM Warszawska 20 w
Chojnicach: 106.404,27 zł, WM
Chojnice-Dworcowa 28:
137.286,12 zł, WM Żwirki i
Wigury 11 w Chojnicach:
147.957,25 zł, WM Towarowa 1:
163.719,72 zł, Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Chojnicach:
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384.476,84 zł. W okresach objętych
sprawozdaniami Wydział prowadził
obsługę projektu w systemie
SL2014 i czynności kontrolne
sprawozdań przedstawianych przez
partnerów projektu: Spółdzielnię
Mieszkaniową w Chojnicach
oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.
Ponadto, dokonywano bieżących
wyjaśnień Partnerom Projektu w
związku ze składanymi zapytaniami
w drodze korespondencji mailowej
i papierowej. Jednocześnie wydział
weryfikował, poprawiał i uzgadniał
(pod względem zgodności z
dokumentacją aplikacyjną)
dokumentację dotyczącą zmian
zakresu rzeczowego lub
doszczegółowienia zakresu prac
przedkładaną przez Parterów
Projektu i przekazywał ją po
wstępnym uzgodnieniu do
zatwierdzenia Instytucji
Zarządzającej (dot. Wspólnot
Mieszkaniowych: Piłsudskiego 22,
Dworcowa 28). Pośredniczono
również w przekazywaniu do
Urzędu Marszałkowskiego
dokumentacji dotyczącej
postępowań na wybór
wykonawców robót budowlanych
dla zamierzeń inwestycyjnych
zaplanowanych do realizacji przez
Partnerów Projektu, w tym
dokumentacji:
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Chch, która otrzymała oceny ex post,
- WM Dworcowa 23, która
otrzymała ocenę ex ante i ocenę ex
post;
- WM Dworcowa 28 z uzyskaną
oceną ex ante oraz oceną ex post.
W roku 2021r. rozstrzygnięto
postępowania i wybrano
wykonawców dla zadań
inwestycyjnych:
- WM Dworcowa 23 w Chojnicach
(inwestycja polegająca na remoncie
elewacji, dachu i jego elementów,
klatek schodowych).
- WM Dworcowa 28-II etap prac
(inwestycja polegająca na izolacji
fundamentów budynku,
zagospodarowania otoczenia).
W minionym okresie
kontynuowano i zakończono prace
budowlane na mieniu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chojnicach.
W minionym okresie przygotowano
w imieniu Lidera i Partnerów
wniosek o aneks do umowy o
dofinansowanie. Aneks do umowy
podpisany został w dniu 7 czerwca
br. i uwzględniono w nim
zaktualizowane budżety zamierzeń
inwestycyjnych Lidera i Partnerów
Projektu, w tym zaktualizowane i
wyższe koszty kwalifikowalne
realizowanych przez nich
inwestycji. W niektórych
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2.Umowa z dnia
18.08.2017 r. o
dofinansowanie
projektu pt.:
„Poprawa
gospodarki wodami
opadowymi i
roztopowymi na
terenie MOF
Chojnice-Człuchów”

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020
Oraz Rządowy
Fundusz Inwestycji
Lokalnych (RFIL)

przypadkach wprowadzono
niewielkie zmiany zakresu
rzeczowego, które były
przedmiotem wcześniejszych
uzgodnień z Urzędem
Marszałkowskim. Lider ubiegał się
dwukrotnie o zwiększenie
dofinasowania dla projektu, jednak
nie uzyskano w tym przedmiocie
pozytywnej decyzji Instytucji
Zarządzającej. W następstwie
zmian rzeczowych i finansowych
wprowadzonych aneksem do
umowy o dofinansowanie w dniu 9
czerwca 2021r. podpisano aneks nr
3 do umowy o partnerstwie, którego
stronami są Gmina Miejska
Chojnice oraz wymienieni obok
Partnerzy Projektu.
Przedsięwzięcie wpisane do
Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego jako preferowane w
ramach systemu wyboru projektów
do dofinansowania ze środków RPO
WP na lata 2014-2020, priorytet 11
Środowisko. Liderem
przedsięwzięcia jest Gmina Miejska
Chojnice, partnerami Gmina Miejska
Człuchów i Powiat Chojnicki.
Przedmiotem projektu jest budowa,
rozbudowa, modernizacja systemów
gromadzenia, oczyszczania i
odprowadzania wód opadowych
i roztopowych na terenie obszaru
funkcjonalnego Chojnice- Człuchów.
Celem zadania jest ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych i gruntowych,
przeciwdziałanie zagrożeniu
powodziowemu, zmniejszenie
dysproporcji w dostępie do sieci
kanalizacyjnych.
W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska
Chojnice podpisała Umowę o
dofinansowanie projektu nr
RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 na
kwotę projektu: 68,9 mln zł i
dofinansowanie ze środków EFRR:
46,4 mln zł, w tym wartość zakresu
Gminy Miejskiej Chojnice to: 60,2
mln i dofinansowanie: 40,3 mln zł.
Pierwotnie termin zakończenia
projektu upływał 30.11.2020r. W
dniu 01.10.2018r. Gmina uzyskała
wstępną zgodę na wydłużenie
realizacji projektu do 31.12.2022r.
W dniu 3 czerwca 2020 roku
zawarto aneks nr 1 do umowy o
dofinansowanie projektu, w którym
m.in. wydłużono okres realizacji
projektu do 31.12.2022r. oraz
zaktualizowano wartość projektu na
87,2 mln (w tym GMCh: 79,6 mln)
i kwotę dofinansowania do 51,5 mln
(w tym dla GMCh: 47,6 mln).
W związku z decyzją o przyznaniu
dodatkowych środków dla projektu,
w dniu 28.04.2021r. zawarto Aneks
nr 2 do umowy o dofinansowanie,
w którym m.in. zaktualizowano

Całkowita wartość
projektu wg umowy
o dofinansowanie nr
RPPM.11.01.00-220008/16-02:
86.907.449,54 zł,
w tym:
wartość zakresu Gminy
Miejskiej Chojnice:
79.270.627,74 zł

W związku z decyzją
o przyznaniu
dodatkowych
środków dla
projektu, w dniu
28.04.2021r. zawarto
Aneks nr 2 do
umowy o
dofinansowanie,
w którym m.in.
zaktualizowano
wartość projektu na:
86,9 mln (w tym
GMCh: 79,3 mln)
i kwotę
dofinansowania
do 52 mln (w tym
GMCh: 48,1 mln
(48.093.587,08 zł)).

Lider projektu:
1. Gmina
Miejska
Chojnice
Partnerzy
projektu:
1. Gmina
Miejska
Człuchów
2. Powiat
Chojnicki
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wartość projektu na: 86,9 mln
(w tym GMCh: 79,3 mln) i kwotę
dofinans. do 52 mln (w tym GMCh:
48,1 mln).
Do końca 2020r. w ramach projektu
zawarto 9 umów na wykonanie robót
budowlanych oraz 11 aneksów na
łączną kwotę w zakresie
realizowanym przez GM Chojnice:
73,6 mln zł. Ponadto zawarto umowę
na nadzór inwestorski i autorski wraz
z aneksami na łączną kwotę: 1,4 mln
zł, umowy na działania promocyjne
i prace przygotowawcze.
W 2021r. Gmina Miejska Chojnice
wydatkowała na realizację projektu
kwotę: 9,7 mln zł, w tym na roboty
budowalne: 9,2 mln. zł. Konto
dochodowe projektu zostało zasilone
środkami unijnymi w kwocie: 6,43
mln zł, w tym w formie zaliczki w
wysokości: 6,02 mln zł oraz w
formie refundacji w kwocie: 0,41
mln zł.
Spośród 9 zawartych umów na
wykonanie robót budowlanych, 5
zostało zakończonych, w tym
realizacja umowy nr BI.272.8.2019 z
22.07.2019r., w ramach której
wykonano budowę kd wraz z
odwodnieniem i niezbędną
przebudową ul. Grunwaldzkiej
zakończyła się w 2021r.
W trakcie realizacji są umowy:
BI.272.6.2019 – zaawansowanie:
87,49%
BI.272.7.2019 – zaawansowanie:
63,59%
BI.272.9.2019 – zaawansowanie:
89,99%
BI.272.10.2019 – zaawansowanie:
71,32%
W 2021r. zostały zawarte 3 aneksy
do umów z wykonawcami, tj: Aneks
nr 1 do um.BI.272.7.2019, Aneks nr
1 do um.BI.272.8.2019 oraz Aneks
nr 1 do um. BI.272.9.2019.
W 2021 r. Wydział koordynował
rozliczanie wydatków poniesionych
w ramach projektu, prowadził
czynności związane z promocją
projektu, brał udział w naradach
koordynacyjnych, prowadził obsługę
projektu w systemie SL2014
(wnioski o płatność zaliczkową
i refundację wydatków, wnioski
sprawozdawcze), uczestniczył w
obsłudze postępowań przetargowych
w ramach projektu, w zakresie
weryfikacji ex-ante i ex-post przez
Instytucję Zarządzającą, przygotował
dokumenty do zawarcia aneksu nr 2
do umowy o dofinansowanie oraz
prowadził czynności kontrolne
rozliczeń przedstawianych przez
wykonawców, partnerów projektu:
Gminę Miejską Człuchów i Powiat
Chojnicki.
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3.Umowa z dnia
12.12.2016 r. o
dofinansowanie
projektu pt.
„Utworzenie
transportowych
węzłów
integrujących wraz
ze ścieżkami pieszorowerowymi i
rozwojem sieci
publicznego
transportu
zbiorowego na
terenie ChojnickoCzłuchowskiego
Miejskiego obszaru
funkcjonalnego”

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

Przedsięwzięcie wpisane do
Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego jako preferowane w
ramach systemu wyboru projektów
do dofinansowania ze środków RPO
WP na lata 2014-2020, priorytet 9
Mobilność.
23.06.2016 Partnerzy: Gmina
Miejska Chojnice (Lider), Gmina
Miejska Człuchów, Powiat
Chojnicki, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podpisali
Porozumienie – umowę partnerską
określającą zasady współpracy na
rzecz wspólnej realizacji Projektu
pn. „Utworzenie transportowych
węzłów integrujących wraz ze
ścieżkami pieszo-rowerowymi
i rozwojem sieci publicznego
transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko-Człuchowskiego
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego”. Aneks do
Porozumienia-umowy partnerskiej nr
1 podpisano 30.04.2018 r., Aneks nr
2 z dnia 18.04.2019 r.
Projekt obejmuje utworzenie dwóch
transportowych węzłów
integrujących wraz ze ścieżkami
pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci
publicznego transportu zbiorowego
na terenie ChojnickoCzłuchowskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Węzły
zostaną zorganizowane wokół
istniejących stacji kolejowych w
Chojnicach i Człuchowie oraz w ich
bezpośrednim otoczeniu.
01.07.2016 r. złożono dokumentację
aplikacyjną.
Umowę o dofinansowanie projektu
podpisano 12.12.2016 r., Aneks nr 1
podpisano 1.08.2019 r. zmieniający
zakres rzeczowy Partnera PKP PLK
oraz termin zakończenia realizacji
projektu na 31.12.2022 r., Aneks nr
2 podpisano 4.12.2020 r.
zwiększając wartość projektu oraz
dofinansowanie dla Gminy Miejskiej
Chojnice o kwotę 1.149.356,77 zł.,
Aneks 3 podpisano 29.01.2021
zwiększając kwotę dofinansowania
o 262.660,61 zł, Aneks nr 4
podpisano 28.04.2021 r. zwiększając
kwotę dofinansowania o 309.914,11
zł. W dniu 02.11.2021r. podpisano
aneks nr 5 do umowy o
dofinansowanie, zwiększając kwotę
dofinansowania o 726.906,86 zł.
Wydatki:
Zamówienia publiczne: Wydział
PRiWZ obsługuje postępowania w
zakresie weryfikacji ex-ante oraz expost przez Instytucję Zarządzającą;
2018 r.:
• postępowanie w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” dotyczące dworca
autobusowego i ścieżek rowerowych
(prowadzenie postępowania wydział
BI) – pozytywna weryfikacja ex-

Wartość całkowita
projektu 81.545.907,17
zł
w tym zakres rzeczowy
Gminy Miejskiej
Chojnice:
49.149.347,62 zł

Europejski Fundusz
Rozwoju
1.
Regionalnego:
26.701.463,55 zł,
wg Aneksu nr 5 z dn.
02.11.2021 r. do
umowy o
dofinansowanie.

Lider projektu:
Gmina Miejska
Chojnice
Partnerzy
projektu:
1. Gmina
Miejska
Człuchów
2. Powiat
Chojnicki
3. PKP Polskie
Linie Kolejowe
S.A.
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4.Umowa z dnia
01.03.2017 r. o
dofinansowanie
projektu pt.
„Poprawa
efektywności
energetycznej oraz
rozwój OZE w
ChojnickoCzłuchowskim
Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym –
modernizacja
oświetlenia
zewnętrznego”

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

post, zamówienie udzielone;
• postępowanie w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” dotyczące budynku
głównego dworca wraz z przyległym
terenem (prowadzenie postępowania
wydział KM) – nie udzielono
zamówienia;
• postępowania na dostawę taboru
autobusowego (prowadzenie
postępowania wydział KM) –
pozytywny wynik weryfikacji expost, zamówienia udzielone, odbiór
zakończony;
• postępowanie na nadzór
inwestorski w zakresie dotyczącym
dworca autobusowego i ścieżek
rowerowych (prowadzenie
postępowania wydział BI) –
zamówienie udzielone.
2019 r.:
• postępowanie dotyczące
dokumentacji projektowej budynku
głównego dworca wraz z przyległym
terenem (prowadzenie postępowania
wydział KM) – pozytywny wynik
weryfikacji ex-post, zamówienia
udzielone;
• Wydział PRiWZ przeprowadził
postępowanie dla zamówienia
poniżej 30.000 euro dotyczące
zakupu tablic promocyjnych.
2020 r.:
• postępowanie w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” dotyczące parkingu przy
ul. Towarowej (prowadzenie
postępowania wydział BI) –
pozytywny wynik weryfikacji expost, zamówienia udzielone;
• postępowanie na nadzór
inwestorski w zakresie dotyczącym
parkingu przy ul. Towarowej
(prowadzenie postępowania wydział
BI) – zamówienia udzielone.
W 2021 r. dokonano aktualizacji
planowanych kosztów realizacji
projektu – szacunkowy koszt dla
GMCh to ok 49,149 mln zł –
sporządzono Aneks 3 i 4 oraz 5 do
umowy o dofinansowanie.
Wydział prowadzi obsługę projektu
w systemie SL2014 oraz czynności
kontrolne wniosków
przedstawianych przez partnerów
projektu: Gminę Miejską Człuchów
i Powiat Chojnicki, PKP PLK S.A.
Projekt j realizowany w formule
partnerstwa, w którym Powiat
Chojnicki pełni funkcję Lidera,
natomiast: GM Chojnice, Gmina
Chojnice, Gmina Miejska Człuchów,
Gmina Czersk i Gmina Brusy są
partnerami.
W odpowiedzi na ogłoszenie naboru
wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach RPO WP 20142020, Poddziałanie 10.2.1.
Efektywność energetyczna –
wsparcie dotacyjne - konkurs nr
RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16,
w dniu 29.01.2016r. Powiat

Całkowita wartość
zakresu rzeczowego
GMCh w ramach
projektu (umowa o
dofinansowanie nr
RPPM.10.02.01-22017/16-02:
11.968.644,63 zł

Europejki Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
6.650.286,76 zł (tj.
71,50%)
W tym wydatki
kwalifikowalne:
9.300.647,85 zł

Lider projektu:
Gmina Czersk
Partnerzy
projektu:
1. Gmina
Miejska
Chojnice
2. Szpital
Specjalistyczny
w Chojnicach
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5.Umowa z dnia
09.10. 2019 r. o
dofinansowanie
projektu pt.
„Budowa ul.
Czereśniowej i
Winogronowej w
Chojnicach”

Fundusz Dróg
Samorządowych

Chojnicki złożył wniosek
aplikacyjny o dofinansowanie
projektu pn.:
„Poprawa efektywności
energetycznej oraz rozwój OZE
w Chojnicko-Człuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
– termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej”.
Przedmiotem zgłoszonego do
wsparcia dotacyjnego projektu jest
głęboka modernizacja energetyczna
(termomodernizacja) budynków
użyteczności publicznej w tym
realizacja działań stanowiących
dokończenie głębokiej
termomodernizacji oraz
zastosowanie odnawialnych źródeł
energii (pompy ciepła, ogniwa
fotowoltaiczne, solarne). Projekt
obejmuje 33 budynki użyteczności
publicznej z obszaru ChojnickoCzłuchowskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego
administrowanego przez 6 jednostek
samorządu terytorialnego: Powiat
chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę
Miejską Chojnice, Gminę Miejską
Człuchów, Gminę Czersk, Gminę
Brusy). Celem projektu jest poprawa
komfortu cieplnego oraz
efektywności energetycznej
budynków publicznych (oszczędność
energii wynosząca co najmniej 30 %
średnio na budynek) przy
jednoczesnej poprawie jakości
powietrza na skutek ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery
(Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5,
Benzo(a)pirenu, SO2, NOx).
Zakres rzeczowy zrealizowany przez
Gminę Miejską Chojnice obejmuje
budynek Chojnickiego Centrum
Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3
w Chojnicach oraz budynek klubowy
przy stadionie „Kolejarz”.
W I półroczu 2021r. Wydział złożył
w systemie SL2014 wniosek
częściowy o płatność końcową. W
dniu 15.03.2021r. rozpoczęła się
kontrola w trakcie realizacji projektu
– Wydział przygotował stosowane
dokumenty dla zespołu
kontrolującego. Wydział
współpracował z Liderem Projektu,
prowadził obsługę projektu w
systemie SL2014.
Wniosek o dofinansowanie zadania
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Wydział PRiWZ
złożył 15.04.2019 r.
Dokumentacja budowlana zakładała
realizację robót w zakresie branży
drogowej, elektrycznej i kanalizacji
deszczowej.
Stan docelowy, zakres inwestycji:
1. Budowa ul. Czereśniowej i
Winogronowej o łącznej długości ok.
1320 m. Droga częściowo zmieni
swój przebieg - powstaną dwa nowe

Wartość zadania objęta
umową o
dofinansowanie po
zawarciu umów z
wykonawcami:

Funduszu Dróg
Samorządowych
3.263.120,00 zł

Lider projektu:
Gmina Miejska
w Chojnicach

6.899.840,00 zł
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6.Umowa o
dofinansowanie z dn.
05.05.2020 r.
Przebudowa ul.

Fundusz Dróg
Samorządowych

włączenia: ul Winogronowa zostanie
poprowadzona zgodnie z
miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
tj. zostanie wykonane nowe
włączenie do ul. Leśnej (o długości
w nowym przebiegu ok. 250 m) oraz
nowe włączenie do ul. Strzeleckiej
(dawna ul. Morozowa, o dł. w
nowym przebiegu ok. 250 m).
2. Budowa kanalizacji deszczowej
o łącznej długości ok. 787,62 m.
3. Budowa chodników o szerokości
2,0 m.
4. Budowa ścieżek rowerowych
o szerokości 2,5 m.
5. Ciąg pieszo-rowerowy
o szerokości 2,5/3,0 m.
6. Przebudowa skrzyżowania ul.
Czereśniowej z ul. Wiśniową,
Winogronową i dojazdem do szpitala
- minirondo z wyspą przejezdną oraz
przebudowa skrzyżowania z ul.
Karnowskiego.
7. Budowa oświetlenia ulicznego.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla
rowerzystów zostaną dodatkowo
doświetlone oświetleniem typu LED.
Szacunkowa wartość projektu wg
wniosku: 8.365.688 zł
Poziom dofinansowania ze środków
FDS wskazano po zatwierdzeniu
wniosków przez Ministerstwo
Infrastruktury – 50% kosztów
kwalifikowalnych.
Umowę o dofinansowanie zadania
podpisano 8.10.2019 r., a następnie
12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 1
uwzględniający wartość projektu po
zawarciu umów z wykonawcami:
- robót budowlanych – umowa z dn.
21.10.2019 r.
- nadzoru inwestorskiego – umowa z
dn. 12.11.2019 r.
- inwentaryzacji drzew – umowa z
dn. 24.10.2019 r.
- wycinki drzew i krzewów – umowa
z dn. 02.12.2019 r.
Wartość zadania po zawarciu umów
z wykonawcami: 6.899.840,00 zł,
w tym dotacja FDS 3.263.120,00 zł.
Dofinansowanie przekazywane jest
w formie zaliczki:
I transza dofinansowania na 2019 r. 116.303,00 zł wpłynęła 16.12.2019 r.
II transza dofin. na 2020 r. 3.146.817 zł wpłynęła 06.04.2020 r.
Zadanie zakończone protokołem
odbioru z dn. 31.12.2020 r.
W styczniu złożono do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
Rozliczenie wykorzystania
dofinansowania oraz realizacji
zadania –29.01.2021 otrzymano
informację o zatwierdzeniu
rozliczenia.
Wydział PRiWZ dwukrotnie
9.765.652,00 zł
aplikował o dofinansowanie zadania Zgodnie z Aneksem 1
w ramach Funduszu Dróg
do umowy o
Samorządowych:
dofinansowanie

Fundusz Dróg
Samorządowych
4.882.825,00 zł

Lider Projektu:
Gmina Miejska
Chojnice
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Gdańskiej w
Chojnicach – od ul.
Tucholskiej do
wiaduktów nad linią
kolejową

7.Wsparcie
otrzymane od
Prezesa Rady
Ministrów ze
środków Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych (RFIL)

- 15.04.2019 r. - nie otrzymano
dofinansowania
- 13.08.2019 r. - zadanie zostało
wybrane do dofinansowania w
ramach edycji 2020 – wg
zatwierdzonej przez Prezesa Rady
Ministrów Listy zadań
rekomendowanych do
dofinansowania w ramach FDS.
Dokumentacja budowlana zakłada
realizację robót w zakresie branży
drogowej, elektrycznej, sanitarnej
oraz mostowej.
Zakres projektowanego zadania
obejmuje m.in.:
- przebudowę ul. Gdańskiej od
skrzyżowania z ul. Małe Osady do
granicy administracyjnej miasta za
wiaduktami kolejowymi,
- wykonanie ciągu pieszorowerowego dwukierunkowego po
stronie południowej ulicy,
- przebudowę chodników,
- przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami
bocznymi, w tym nowe
skrzyżowanie typu rondo małe,
- przebudowę zjazdów na przyległe
posesje,
- wydzielenie pasa manewrowego
pomiędzy pasami ruchu,
- odwodnienie ulic - kanalizacja
deszczowa,
- przebudowę oświetlenia ulicznego.
Umowę o dofinansowanie podpisano
05.05.2020 r., Aneks nr 1 podpisano
27.10.2020 r. dokonując aktualizacji
wartości zadania z ponad 15,5 mln zł
na kwotę 9.765.652,00 zł, w tym
przyznana kwota dotacji z
7.769.952,00 zł na 4.882.825,00 zł.
Aneksem nr 2 z dn. 24.02.2021
zaktualizowano nr rachunku
bankowego.
Wypłata dofinansowania
realizowana jest w formie
zaliczkowej:
- 05.11.2020 – wpłynęła I transza
zaliczki – 296.952 zł
- 12.03.2021 – wpłynęła II transza
zaliczki – 2.000.000 zł, z której w
2021 r. wykorzystano kwotę
1.839.023,08 zł.
W 2021 r. wydatkowano łącznie
kwotę 3.958.662,81 zł.
Fundusz
W dniu 10.08.2020r.Wydział złożył
Przeciwdziałania
wniosek do Prezesa Rady Ministrów
COVID-19 - Rządowy za pośrednictwem Wojewody
Fundusz Inwestycji
Pomorskiego o uzyskanie środków
Lokalnych (RFIL)
Funduszu Przeciwdziałania COVID19, zgodnie z treścią uchwały nr 102
Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2020r. w sprawie wsparcia na
realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu
terytorialnego. Zgodnie z
algorytmem opracowanym przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Gminie Miejskiej Chojnice
przyznano kwotę 9.783.440 zł.

9.783.440,00 zł
(wartość udzielonego
wsparcia ze środków
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19)
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8. Wsparcie
otrzymane
od Prezesa Rady
Ministrów ze
środków Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
- Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych (RFIL) na
realizację inwestycji
pn.
,,Prace projektowe
i rozbudowa Drogi
do Igieł-ul. Igielskiej
i Igły w Chojnicach”

Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
- Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
(RFIL)

Środki wpłynęły na konto Gminy
Miejskiej Chojnice w dniu
02.09.2020r. i przeznaczone zostały
na realizację wydatków
majątkowych, w tym
współfinansowanie inwestycji:
1. ,,Poprawa gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie
MOF Chojnice-Człuchów”,
2. ,,Zadaszenie i zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy
ul. Młodzieżowej”,
3.,,Budowa amfiteatru, mobilnej
sceny, placu zabaw dla dzieci,
toalety publicznej oraz budowa ciągu
spacerowego na działkach nr 1326 i
1327/1 w Chojnicach”.
Do końca 2020r. ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL) wydatkowano
kwotę łączną 5.150.916,23 zł, w tym
na inwestycje:
Ad. 1. Kwotę 3.500.000 zł
Ad. 2. Kwotę 858.817,59 zł
Ad. 3. Kwotę 792.098,64 zł
W roku 2021r. ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (RFIL) wydatkowano
kwotę łączną 4.233.075,96 zł, w tym
na inwestycje:
Ad. 1. Kwotę 2.173.075,96 zł
Ad. 3. Kwotę 2.060.000,00 zł
W dniu 30.09.2020r. Wydział złożył
wniosek o dofinansowanie
inwestycji pn. ,,Prace projektowe
i rozbudowa Drogi do Igieł-ul.
Igielskiej i Igły w Chojnicach” ze
środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w kwocie 12.000.000 zł.
Wniosek złożono do Prezesa Rady
Ministrów za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego zgodnie
z treścią uchwały nr 102 Rady
Ministrów z dnia 23 lipca 2020r.
w sprawie wsparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
W dniu 9 grudnia 2020r. otrzymano
od Wojewody Pomorskiego wykaz
pozytywnie rozpatrzonych
wniosków o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych przekazany przez Prezesa
Rady Ministrów w dniu 8 grudnia
2020 r. Zgodnie z tą decyzją
inwestycja GM Chojnice otrzymała
wsparcie w kwocie 10.000.000 zł,
a środki wpłynęły na konto gminy
w dniu 11.12.2020r. Do końca
2020r. i w pierwszej połowie 2021r.
nie poczyniono żadnego wydatku z
tytułu realizacji inwestycji, w
związku z czym nie wydatkowo też
żadnej wartości przyznanego
wsparcia.
Do końca 2021r. wydatkowano na
przedmiotową inwestycję łącznie
kwotę 243.540 zł (realizacja wydział
BI), w tym 194.832 zł z budżetu
RFIL.

10.000.000 zł
(wartość
udzielonego
wsparcia ze środków
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19)
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9. Wykonanie
dokumentacji
projektowej budowy
zachodniego obejścia
drogowego miasta
Chojnice oraz
realizacja zadania:
,,Budowa
zachodniego obejścia
drogowego miasta
Chojnice”

Fundusz Rozwoju
Dróg

W roku 2021 kontynuowano
Szacowane koszty
współpracę z Samorządem
przedsięwzięcia to:
Województwa Pomorskiego
51.500.000 zł
w zakresie zakończenia prac
projektowych budowy zachodniego
obejścia drogowego miasta
Chojnice-realizacją zadania
zajmował się Wydział Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Chojnicach. Wydział PRiWZ
wspierał merytorycznie Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku i
przygotowywał częściową
dokumentację aplikacyjną
w związku ze składaniem przez
Samorząd Województwa
Pomorskiego wniosku o
dofinansowanie budowy
przedmiotowego obejścia
drogowego w ramach programu
budowy obwodnic Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek
o dofinansowanie zadania
obwodnicowego pn.,,Budowa
zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice” w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg skierowany przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku do
Ministerstwa Infrastruktury złożony
został w dniu 18.05.2021r. Koszty
przedsięwzięcia oszacowane w
złożonym wniosku wyniosły
51.500.000 zł. Ponadto, w minionym
okresie w związku z zakończonym
procesem opracowania dokumentacji
projektowej Burmistrz miasta
Chojnice wystąpił z pismem do
Zarządu Województwa
Pomorskiego, w którym
zawnioskował o jak najszybsze
wystąpienie przez Województwo
o decyzję ZRID dla przedmiotowej
inwestycji i zabezpieczenie
stosownych środków finansowych
w budżecie Woj. Pomorskiego na
wykupy nieruchomości w pasie
zaprojektowanej drogi. Jednocześnie
zapewnił o chęci pełnej współpracy
i o podjęcia pilnych rozmów z
przedstawicielami Samorządu
Województwa w sprawie możliwie
najszybszego terminu rozpoczęcia
budowy zachodniego obejścia
Chojnic. W grudniu 2021r. miasto
Chojnice otrzymało informację, że
inwestycja budowy zachodniego
obejścia drogowego Chojnic
otrzymała dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie W roku 2021
kontynuowano współpracę z
Samorządem Województwa
Pomorskiego w zakresie zakończenia
prac projektowych budowy
zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice-realizacją zadania
zajmował się Wydział Planowania
Przestrzennego UM w Chojnicach.
Wydział PRiWZ wspierał

Fundusz Rozwoju
Dróg 25.750.000 zł
(50% wartości
wniosku)
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merytorycznie Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku
i przygotowywał częściową
dokumentację aplikacyjną
w związku ze składaniem przez
Samorząd Województwa
Pomorskiego wniosku
o dofinansowanie budowy
przedmiotowego obejścia
drogowego w ramach programu
budowy obwodnic Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Wniosek o dofinansowanie zadania
obwodnicowego pn. ,,Budowa
zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice” w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg skierowany przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku do
Ministerstwa Infrastruktury złożony
został w dniu 18.05.2021r. Koszty
przedsięwzięcia oszacowane w
złożonym wniosku wyniosły
51.500.000 zł. Ponadto, w minionym
okresie w związku z zakończonym
procesem opracowania dokumentacji
projektowej Burmistrz miasta
Chojnice wystąpił z pismem do
Zarządu Województwa
Pomorskiego, w którym
zawnioskował o jak najszybsze
wystąpienie przez Województwo
o decyzję ZRID dla przedmiotowej
inwestycji i zabezpieczenie
stosownych środków finansowych
w budżecie Woj. Pomorskiego na
wykupy nieruchomości w pasie
zaprojektowanej drogi. Jednocześnie
zapewnił o chęci pełnej współpracy
i o podjęcia pilnych rozmów z
przedstawicielami Samorządu
Województwa w sprawie możliwie
najszybszego terminu rozpoczęcia
budowy zachodniego obejścia
Chojnic. W grudniu 2021r. miasto
Chojnice otrzymało informację, że
inwestycja budowy zachodniego
obejścia drogowego Chojnic
otrzymała dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie 25.750.000 zł (50%
wartości wniosku). W następstwie tej
decyzji Samorząd Województwa
Pomorskiego wraz z Powiatem
Chojnickim i Gminą Miejską
Chojnice podpisał w dniu
14.01.2022r. list intencyjny
w którym strony listu oświadczyły,
iż podejmują wspólne działania w
celu realizacji zadania ,,Budowa
zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice”. W podpisanym
liście intencyjnym określono wartość
szacunkową zadania wynoszącą
56.150.000 zł. Z uwagi na fakt, że
zadanie uzyskało dofinansowanie z
RFRD w wysokości 25.750.000 zł,
pozostałą brakującą kwotę w
wysokości 30.400.000 zł strony
postanowiły zabezpieczyć jako
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10.Sportowa Polska
– Program rozwoju
lokalnej
infrastruktury
sportowej – edycja
2021

Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

wkład własny w następujących
kwotach:
- Woj. Pomorskie: 20.400.000 zł,
- Powiat Chojnicki: 1.000.000 zł,
- Miasto Chojnice: 9.000.000 zł.
Inwestorem zadania ustalono
Województwo Pomorskie – Zarząd
Dróg Wojewódzkich. W związku
z powyższym Rada Miejska
w Chojnicach podczas obrad w dniu
24.01.2022r. podjęła decyzję
o udzieleniu pomocy finansowej
Województwu Pomorskiemu
z przeznaczeniem na przedmiotowe
zadanie w następujących transzach:
-w 2023 r. w kwocie: 3.600.000 zł,
-w 2024 r. w kwocie: 3.600.000 zł
-w 2025 r. w kwocie: 1.800.000 zł.
Stosowne uchwały przekazano do
Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Pomorskiego (50% wartości
wniosku). W następstwie tej decyzji
Samorząd Województwa
Pomorskiego wraz z Powiatem
Chojnickim i GM Chojnice podpisał
w dniu 14.01.2022r. list intencyjny
w którym strony listu oświadczyły,
iż podejmują wspólne działania
w celu realizacji zadania ,,Budowa
zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice”. W podpisanym
liście intencyjnym określono wartość
szacunkową zadania wynoszącą
56.150.000 zł. Z uwagi na fakt, że
zadanie uzyskało dofinansowanie
z RFRD w wysokości 25.750.000 zł,
pozostałą brakującą kwotę
w wysokości 30.400.000 zł strony
postanowiły zabezpieczyć jako
wkład własny w następujących
kwotach:
- Województwo Pomorskie:
20.400.000 zł,
- Powiat Chojnicki: 1.000.000 zł,
- Miasto Chojnice: 9.000.000 zł.
Inwestor zadania: Województwo
Pomorskie: Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
W związku z powyższym RM
w Chojnicach podczas obrad w dniu
24.01.2022r. podjęła decyzję
o udzieleniu pomocy finansowej
Województwu Pomorskiemu
z przeznaczeniem na przedmiotowe
zadanie w następujących transzach:
- w 2023 r. w kwocie: 3.600.000 zł,
- w 2024 r. w kwocie: 3.600.000 zł
- w 2025 r. w kwocie: 1.800.000 zł.
Stosowne uchwały przekazano do
Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Pomorskiego.
30.03.2021 r. Wydział PRiWZ złożył
wnioski do Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
o dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej trzech zadań w ramach
Programu Sportowa Polska – edycja
2021:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Ministerstwo Sportu
i Turystyki
973.079,00 zł
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wraz z budynkiem sanitarnym
i infrastruktura techniczną na
Osiedlu Budowlanym w Chojnicach.
Szacunkowa wartość całkowita:
1.886.216,00 zł.
Wnioskowana dotacja FRKF (30%
KK): 448.576,00 zł. Planowany
okres realizacji: X 2021 – VI 2022.
Inwestycja nie uzyskała
finansowania.
2. Budowa ogólnodostępnego boiska
piłkarskiego na obszarze kompleksu
BNN Modrak w Chojnicach.
Szacunkowa wartość całkowita:
1.567.184,00 zł.
Wnioskowana dotacja FRKF (30%
KK): 420.464,00 zł. Planowany
okres realizacji: V - XI 2021.
Inwestycja nie uzyskała
finansowania,
3. Modernizacja boiska piłkarskiego
BNN Modrak w Chojnicach.
Szacunkowa wartość całkowita:
2.393.772,00 zł.
Wnioskowana dotacja FRKF (50%
KK): 973.079,00 zł.
Planowany okres realizacji: V - XI
2021.
Dnia 22.07.2021 r. uzyskano
informację o przyznaniu
dofinansowania na zadanie pn.
Modernizacja boiska piłkarskiego
BNN Modrak w Chojnicach w
kwocie 973.079,00 zł. Umową Nr
2021/0122/0334/SubA/DIS/SP z
dnia 23.11.2021 r. zawartą z
Ministrem Sportu i Turystki, GM
Chojnice uzyskała dofinansowanie
na realizację zadania we
wnioskowanej kwocie.

Wartość pozyskanych środków finansowych dla Gminy Miejskiej Chojnice (przez
Wydział PRiWZ):
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – ok. 85,35 mln zł, tj.:
3.901.538,59 zł (rewitalizacja dzielnicy Dworcowej) + 48.093.587,08 zł (wody opadowe)
+26.701.463,55 zł (utworzenie węzła transportowego) + 6.650.286,76 zł (termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej);
- z Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych) - ok. 33,9 mln zł, tj.:
3.263.120,00 zł (ul. Czereśniowa i Winogronowa) + 4.882.825,00 zł (przebudowa GdańskaTucholska) + 25.750.000,00 zł (zachodnie obejście drogowe Chojnic);
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – ok. 19,8 mln zł, tj.: 9.783.440,00 zł +
10.000.000,00 zł;
- z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 973.079,00 zł.
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