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Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łysomice
w roku 2019.
Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka gminy Łysomice (w tym demografia)
Gmina Łysomice zajmuje powierzchnię 127 km2, położona jest w centrum
województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie toruńskim. Południowa część gminy
graniczy bezpośrednio z terenami miasta Torunia, która oddzielona jest kilometrowym pasmem
lasu. Gmina graniczy także od zachodu z gminą Łubianka od północy z gminą Chełmża, od
wschodu z gminami Lubicz i Kowalewo Pomorskie.

Gmina Łysomice leży na historycznej ziemi chełmińskiej, jak nazywano od XIII w.
obszar między rzekami Drwęcą, Wisłą a Osą. Obszar gminy leży w obrębie dwóch jednostek
fizyczno-geograficznych. Część północna należy do Pojezierza Chełmińskiego a południowozachodnia do Wysoczyzny Chełmińskiej, kontaktuje się z Kotliną Toruńską, a w kierunku
południowo- wschodnim z doliną Drwęcy.
Przez gminę przepływa rzeka Struga Toruńska. Na jej terenie znajduje się jezioro
Kamionkowskie, o łącznej powierzchni 71,4 ha.
Gmina Łysomice zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: drogi krajowej
Toruń- Gdańsk (nr 91) oraz drogi wojewódzkie 552 łączącą drogi krajowe nr 10, 15 i 91 oraz
drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń -Unisław. W granicach gminy zlokalizowany jest odcinek
transeuropejskiej autostrady A1 „Północ – Południe”. Odcinek ten liczy 5,6 km i przebiega
przez miejscowości Kamionki i Turzno. W obrębie autostrady zlokalizowany jest węzeł
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autostradowy „Turzno”. Ponadto przez teren gminy przebiegają linie kolejowe. Jedna linia
kolejowa z Torunia do Malborka oraz z Torunia do Olsztyna.
Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Łysomice:
• drogi krajowe - 12 km
• drogi wojewódzkie - 28 km
• drogi powiatowe - 38 km
• drogi gminne - 170 km
Gminę Łysomice na dzień 31.12.2019 r. zamieszkuje 10051 osób. Ogólna gęstość
zaludnienia wynosi 79 os/km2. Dynamika wzrostu liczby ludności (2018= 100%) wyniosła
101,4%.
Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2019 rok.
Opis:

Rok 2018

Rok 2019

Powierzchnia w km2

127

127

Gęstość zaludnienia na 1 km2

78

79,15

Liczba ludności

9916

10051

Dynamika liczby ludności (2017=100%)

101,4

101,94

Liczba urodzeń żywych

104

93

Liczba zgonów

69

82

Przyrost naturalny

28

11

Saldo migracji stałej

112

124

Przyrost rzeczywisty

140

135

Liczba zawartych małżeństw

77

75

Liczba rozwodów

24

30

Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2019 rok na 1000 ludności
Opis:

Rok 2018

Rok 2019

Liczba urodzeń żywych na 1000 ludności

9,76

9,25

Liczba zgonów na 1000 ludności

6,94

8,16

Przyrost naturalny na 1000 ludności

2,82

1,09

Saldo migracji stałej na 1000 ludności

11,27

12,33

Przyrost rzeczywisty na 1000 ludności

14,09

13,43
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Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2019 rok bezrobocie zarejestrowane
Opis:

Rok 2018

Rok 2019

Bezrobocie zarejestrowane ogółem

245

222

W tym kobiet

159

130

W tym osób do 30 roku życia

65

68

Osób powyżej 50 roku życia

40

38

Długotrwale bezrobotnych

114

84

Mieszkania oddane do użytkowania
Ogółem

46

Mieszkania indywidualne

46

Na 1000 mieszkańców

4,58

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w 2019 roku
Podmioty gospodarcze zarejestrowane

Podmioty gospodarcze nowa zarejestrowane
Podmioty gospodarcze na 10 tys.
mieszkańców

ogółem

1084

w tym przemysłu i budownictwa

207

ogółem

57

w tym przemysłu i budownictwa

6

wpisane ogółem

1084

nowa zarejestrowane

57

Teren gminy podzielony jest na 24 miejscowości są to Chorab, Gostkowo, Kamionki
Duże, Kamionki Małe, Koniczynka, Kowróz, Kowrózek, Lipniczki, Lulkowo, Łąki
Świerczyńskie, Łysomice, Olek, Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie Osieki,
Piwnice, Różankowo, Świerczynki, Świerczyny, Tylice, Turzno, Wytrębowice, Zakrzewko
i Zęgwirt , które tworzą 14 sołectw.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców

2018r.

2019r.

Gostkowo

558

579

Lipniczki

231

235

Wieś

Gostkowo
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Kamionki Duże

Kamionki Duże

472

473

Kamionki Małe

Kamionki Małe

335

341

Lulkowo

620

653

Piwnice

288

286

Łysomice

Łysomice

2102

2155

Ostaszewo

Ostaszewo

798

788

Papowo Toruńskie

801

836

Koniczynka

167

168

Papowo Toruńskie
Osieki

571

555

Różankowo

337

350

Chorab

13

13

Łąki świerczyńskie

0

0

Olek

8

8

Świerczynki

52

50

Świerczyny

71

72

Tylice

Tylice

186

180

Turzno

Turzno

1122

1130

Wytrębowice

434

433

Kowróz

170

162

Kowrózek

55

55

Zakrzewko

Zakrzewko

402

408

Zągwirt

Zągwirt

123

121

Lulkowo

Papowo Toruńskie
Papowo Toruńskie
Osieki

Różankowo

Wytrębowice
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Wieś Łysomice jest siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem
administracyjno-usługowym i mieszkaniowym.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy:
Stan zatrudnienia obejmował w 2019 roku (stan na 31.12.2019 r.)
• Przedstawiciele władzy publicznej – 1 osoba
• Kierownicy – 4 osoby
• Pozostali pracownicy biurowi – 34 osoby
• Sprzątaczki – 3 osoby
w tym:
• 27 osób zatrudnionych to kobiety,
• 15 osób zatrudnionych to mężczyźni.
W 2019 roku :
• 2 osoby przeszły na urlop macierzyński i urlop rodzicielski,
• 1 osoba przebywała na urlopie wychowawczy,
• 1 osoba została przeniesiona do Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. w
Gostkowie na podstawie art. 30 § 1 pkt.1 Kodeksu Pracy ( na mocy porozumienia stron
- pomiędzy pracodawcami i pracownikiem),
• 3 osoby przeszły na emeryturę,
• 1 osoba została przeniesionych do Urzędu Gminy w Lubiczu w trybie art. 22 ustawy z
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (na mocy porozumienia
stron),
Stan zatrudnienia w 2019 r. ze stosunku do wymiaru czasu pracy:
• 2 osoby mające statut niepełnosprawnej,
• 5 osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• 35 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy.
Nabór pracowników
W 2019 roku odbyło się 10 konkursów na wolne stanowiska urzędnicze. W wyniku
przeprowadzonych procedur naboru 2 osoby, które zostały wybrane w konkursach
zrezygnowały z podjęcia zatrudnienia, a 3 osoby podjęły zatrudnienie. W przypadku
5 konkursów nie wyłoniono żadnego kandydata.
Dokształcanie pracowników
W 2019 r. w ramach szkoleń kierowanych przez pracodawcę zostało wydanych 47 delegacji
służbowych na szkolenia pracowników.
Służba przygotowawcza pracowników samorządowych
W 2019 roku 4 osoby odbyły służbę przygotowawczą jako pracownik podejmujący po raz
pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Służba przygotowawcza zakończona została zdanym egzaminem z wynikiem pozytywnym.
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Badania profilaktyczne pracowników i wypadki przy pracy
W 2019 roku na badania lekarskie okresowe skierowanych zostało 3 pracowników. Na badania
wstępne wydano 9 skierowań dla osób przyjmowanych do pracy. Dodatkowo
2 pracowników odbyło badania kontrolne z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim
powyżej 30 dni.
Prace interwencyjne
W 2019 r. w ramach prac interwencyjnych zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmży na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej
refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zatrudnionych
zostało w Gminie Łysomice 8 osób.
W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnione osoby pracowały:
• 3 osoby w Urzędzie Gminy w Łysomicach,
• 5 osób w gminnych jednostkach organizacyjnych na terenie całej gminy.
Odbyte staże i praktyki w Urzędzie Gminy w 2019 roku:
• 1 osoba na staż
• 3 osoby na praktyki
Prace społecznie użyteczne: w 2019 r. 15 uczestników przepracowało łącznie 5 210 godzin i
otrzymało łącznie świadczenia w wysokości 43 899,00 zł
Osoby skazane przez sądy.
W 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu skierował do wykonywania prac społecznych 24 osoby
skazane, które wykonały łącznie na rzecz Gminy Łysomice 3 357 godz. prac społecznych.
Sporządzono 226 sprawozdań do sądu). Osoby te pracują pod nadzorem ZUK Gostkowo,
sołtysów, radnych i Urzędu Gminy.
Obsługa biura podawczego za rok 2019.
W Urzędzie Gminy w Łysomicach obowiązują 3 dzienniki korespondencyjne przeznaczone
do rejestrowania przyjmowanej korespondencji :
•
•
•

Dziennik korespondencyjny „R” rejestrujący korespondencję skierowaną do Referatu
Rozwoju Gospodarczego Planowania Przestrzennego Inwestycji i Remontów,
Dziennik korespondencyjny „K” rejestrujący wszystkie wpływające do urzędu faktury
i inne dokumenty księgowe,
Dziennik korespondencyjny „O” rejestrujący pozostałą korespondencję wpływającą
do urzędu.

W 2019 roku w dzienniku korespondencyjnym „R” zostało zarejestrowanych 4486 pism,
z czego:
•
•
•
•

285 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail),
252 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-PUAP),
7 pism wpłynęło drogą faksową,
3942 pism wpłynęło bezpośrednio w formie papierowej.
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W porównaniu z rokiem 2018 wpływ wzrósł o 375 pism zarejestrowanych.
W 2019 roku w dzienniku korespondencyjnym „K” zostało zarejestrowanych 3768 faktur
i dokumentów księgowych.
W porównaniu z rokiem 2018 wpływ zmniejszył się o 1256 faktur lub dokumentów
księgowych.
W 2019 roku w dzienniku korespondencyjnym „O” zostały zarejestrowane 4637 pisma,
z czego:
•
•
•
•

433 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail),
339 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-PUAP),
15 pism wpłynęło drogą faksową,
3850 pism wpłynęło bezpośrednio w formie papierowej.

W porównaniu z rokiem 2018 wpływ zmniejszył się o 717 pism zarejestrowanych.
W 2019 roku ogółem zostało zarejestrowanych łącznie 13.891 dokumentów, które wpłynęły do
Urzędu Gminy Łysomice, z czego:
• 4486 zostało zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym „R”
• 3768 zostało zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym „K”
• 4637 zostało zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym „O”
W porównaniu z rokiem 2018 wpływ zmniejszył się o 598 pism, faktur oraz dokumentów
księgowych zarejestrowanych.
Korespondencja przez platformę e-PUAP
W 2019 roku poprzez obsługę gminnego konta na platformie e-PUAP zostało:
• 51 wysłanych wiadomości,
• 591 odebranych wiadomości.
W porównaniu z rokiem 2018 zmniejszyła się ilość wysyłanych wiadomości o 13 oraz
zwiększyła się ilość odebranych o 403.
Nadane przesyłki listowe
Zestawienie roczne nadanych przesyłek listowych ekonomicznych w obrocie krajowym
i zagranicznym w roku 2019:
•
•
•
•
•
•
•

listy zwykłe ekonomiczne – 886
listy zwykłe priorytetowe – 2
listy polecone ekonomiczne – 477
listy polecone priorytetowe – 11
listy polecone ekonomiczne ZPO – 9989
listy polecone priorytetowe ZPO – 51
listy priorytetowe ZPO – 10

Razem:11.426
W porównaniu z rokiem 2018 liczba nadanych przesyłek zmniejszyła się o 1877.
W 2019 roku złożono łącznie 123 oferty, z czego oferty inwestycyjne: wpłynęło 84 i pozostałe
oferty wpłynęło 39.
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INFORMACJE FINANSOWE
Dochody budżetowe w 2019r. zamknęły się kwotą 58 074 055,30 zł., co stanowi 99,22 % planu
budżetowego, a wydatki osiągnęły kwotę 61 930 470,34 zł. tj. 85,06 % planu budżetowego.
Dochody własne w strukturze dochodów stanowią 51,77 %, zamknęły się kwotą 30 065 167,05
zł.
Deficyt budżetu gminy na koniec 2019 roku wyniósł 4 291 480,32 zł.
Fundusz sołecki na planowaną wysokość 510 560,19 zł. został wykonany w 94,95 %
tj. 537 728,65 zł .
Fundusze jednostek budżetowych gminy były zrealizowane terminowo i zgodnie
z planem na 2019 rok. Sprawozdania finansowe oraz zakres przedmiotowy realizacji
wykonania budżetu został przedstawiony przez kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych.
W ramach zrealizowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił
71,67% a wydatków majątkowych 28,33%.
Wydatki bieżące w 2019 roku wyniosły 39 473 513,63 zł.
Na wydatki ogółem składają się wydatki na szkolnictwo 18 157 193,00 zł., pomoc społeczną
16 880 640,98 zł., transport 4 792 490,82 zł., , kulturę fizyczną i sport 1 811 721,90 zł., kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego 1 107 889,38 zł., administrację publiczną 4 695 301,14 zł.,
rolnictwo i łowiectwo 3 988 068,78 zł, gospodarkę komunalną 985 581,00 zł bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową 380 927,10 zł., ochronę zdrowia 5 376 014,60 zł., oraz
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2 314 583,09 zł.
Na inwestycje w 2019 roku wydatkowano 17 542 510,55 zł. tj. 28,33 % wydatków
ogółem.
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Realizacja Uchwał Rady Gminy w Łysomicach
Rada Gminy w Łysomicach w roku 2019 obradowała na 11 sesjach na których podjęła 76
uchwał, z czego 35 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego. 63 uchwały zrealizowano, a 13 uchwał jest w trakcie realizacji.
Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018-2028.
W Gminie obowiązuje dokument pod nazwą ”Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018
–2028”, który powstał przy udziale społeczeństwa i przyjęty do realizacji w dniu 8 października
2018 roku Uchwałą numer L/285/2018 Rady Gminy Łysomice. Wykonanie uchwały
powierzono Wójtowi Gminy. Ramy czasowe strategii zostały wyznaczone na lata 2018 – 2028
co pozwoli na zrealizowanie zarówno celów krótkookresowych w perspektywie 2-3 letniej jak
i planowanych na perspektywę dziesięcioletnią.
Misja rozwoju gminy.
Na podstawie strategii wyznaczono misję rozwoju Gminy poprzez wspieranie rozwoju gminy
w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej przy jednoczesnej współpracy
z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi kreując wizerunek gminy jako miejsca
o wysokim poziomie życia mieszkańców, przyjaznego dla prowadzenia działalności
gospodarczej oraz atrakcyjnego pod względem turystycznym.
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Cele szczegółowe :
•
•

poprawa jakości infrastruktury technicznej
wysoka dostępność do usług publicznych

Rozpoczęto realizować cele szczegółowe zmierzając do usuwania wyznaczonych
przyczyn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zły stan dróg gminnych wraz z niedostatecznym oznakowaniem oraz zbyt niską ilością
progów zwalniających w miejscach tego wymagających,
brak umiejscowionych ekranów akustycznych na trasach tranzytowych przebiegających
przez teren gminy,
brak kanalizacji w niektórych częściach gminy,
brak bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscach często uczęszczanych
tj. przejazdach kolejowych, wysoko uczęszczanych dróg krajowych i wojewódzkich,
niedostateczna ilość ścieżek rowerowych na terenie gminy,
zbyt niski udział wykorzystania OZE w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej,
w tym solarnych,
zły stan ławek i śmietników na terenach publicznych (zwłaszcza na obszarach
turystycznych jeziora Kamionkowskiego),
zaniedbane zespoły pałacowo-parkowe na terenie gminy,
niedostateczny rozwój infrastruktury publicznej,
brak żłobka na terenie gminy,
niewystarczająca oferta kulturalna skierowana do mieszkańców,
niski poziom opieki zdrowotnej,
niedostateczna ilość placów zabaw i boisk piłkarskich dla dzieci i młodzieży,
brak lokalnej polityki historycznej, dbającej o kultywowanie historii poszczególnych
sołectw, mieszkańców i organizacji,
brak bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z sąsiednim miastem Toruniem
( ul. Spółdzielcza w Papowie Toruńskim z ul. Morwowa w Toruniu )
niedostosowanie do bieżących potrzeb remiz jednostek OSP na terenie gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018-2028.
Poniżej przedstawione zadania, które zostały zrealizowane oraz te, które rozpoczęto wskazują
na to, że wytyczona Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018 – 2028 przebiega
planowo, prawidłowo i daje gwarancję ostatecznego sukcesu czyli rozwoju naszej Gminy.

Zagospodarowanie przestrzenne.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Łysomice
posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwalone przez Radę Gminy w Łysomicach uchwałą nr XVIII/112/2012 z dnia 26 kwietnia
2012 roku.
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Funkcja terenów wskazana w studium
Powierzchnia terenów wskazanych w studium to 167 ha do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymagających zmiany przeznaczenia z gruntów rolnych na
cele nierolnicze

Obowiązujące 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują powierzchnię
496 ha gruntów co stanowi około 4 % powierzchni całej gminy.
Tereny inwestycyjne
w Ostaszewie.

Pomorskiej
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Całkowita powierzchnia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie „ Crystal Parku” wynosi 179 ha.
Teren w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną tj. wodociągi, kanalizację sanitarną, gaz,
sieć deszczowa, teletechniczna, drogi wewnętrzne, sieci energetyczne i GPZ.
Wolne nieruchomości niezabudowane do sprzedaży wynoszą ok. 45 ha (największy obszar –
30 ha).
Całkowita wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. – ok. 3000 pracowników.
Inwestorzy prowadzący działalność na terenie PSSE w Ostaszewie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. - producent akcesoriów meblowych. Firma
produkuje nie tylko detale plastikowe, ale także szeroki zakres asortymentu z metalu
i aluminium.
BAUS AT sp. z o.o. – producent pojazdów specjalistycznych.
Vital sp. z o.o. – producent wyrobów półcukierniczych i galanterii piekarniczej (wyroby
o przedłużonej przydatności do spożycia).
PKP CARGO S.A. – transport.
Orion Electric Poland sp. z o.o. – produkcja tv.
Metal Trafel- produkcja konstrukcji ze stali szlachetnej
Nova Metal- produkcja konstrukcji ze stali szlachetnej
For Nature Solutions sp. z o.o. – produkcja peletu.
Nissin Logistics Poland sp. z o.o. – transport/ magazynowanie.
Mueller Fabryka Świec S.A. – produkcja świeczek.
UMC Poland sp. z o.o. – produkcja TV.
Apator S.A. - producent aparatury łączeniowej oraz pomiarowej. W oparciu
o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie
odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii
elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury).
YUSEN Logistics (Polska) sp. z o.o. – transport/ magazynowanie.
Tioman sp. z o.o. sp.k. – produkcja znaków drogowych (znaki i tablice drogowe, znaki
aktywne i podświetlane LED, konstrukcje wsporcze, artykuły bezpieczeństwa
drogowego, bariery drogowe, systemy informacji miejskiej), meble miejskie
(przystanki, ławki, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe).
Boryszew Tensho Poland Sp. z o.o. - firma zajmująca się formowaniem wtryskiem
elementów z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
wyrobów z tworzyw sztucznych. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych
pracowników, posiada również profesjonalnie nadzorowany system jakości, a także
wyjątkowy park maszynowy składający się między innymi z 22 wtryskarek,
ekologicznych linii malarskich na farby wodorozcieńczalne oraz szerokiego zakresu
urządzeń montażowych.
Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o. – firma działa w branży
elektromaszynowej,
dostarczając
na rynek
wysokiej
klasy
metalowe
elementy tłoczone – podzespoły dla branży samochodowej, branży AGD i energetyki
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•

odnawialnej oraz komponentów do produkcji paneli i telewizorów ciekłokrystalicznych
LC.
Sohbi Craft Poland sp. z o.o. - produkcja i montaż komponentów dla gigantów rynku
urządzeń elektronicznych oraz branży motoryzacyjnej, pozwala dostarczać produkty
na najwyższym poziomie jakościowym.

Zagospodarowanie przestrzenne
Uchwała nr XXVII/133/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2016 roku
„W sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania Gminy Łysomice.

W roku 2019 wydano 171 decyzji o warunkach zabudowy w tym:
• pozytywnych 195
• odmowne 22
• bez rozpoznania 14 /wnioski nie zostały uzupełnione/
• umorzono 0
Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły:
• mieszkaniowa wielorodzinna - 1
• mieszkaniowa jednorodzinna - 115
• zagrodowa - 30
• usługowa produkcyjna magazynowa - 15
• inne - 10
RAPORT O STANIE GMINY ŁYSOMICE ZA 2019 ROK
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Decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy :
• ogółem 46
• odmowa 0
Zmiany decyzji o warunkach zabudowy :
• ogółem 4
• odmowa 2
Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 32:
• sieć wodociągowa 1
• sieć kanalizacyjna 2
• sieć wodociągowo-kanalizacyjna 6
• sieć gazowa 2
• sieć energetyczna 12
• drogi ( w tym drogi rowerowe ) 1
• inne 7
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały wydane bez naruszenia
ustawowego terminu
Gospodarka nieruchomościami.
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.
W roku 2019 r. dokonano zakupu i przekazania nieruchomości do zasobu gminnego
następujących działek:
•
•
•
•
•
•
•
•

działka nr 11/9 o pow. 0,4661 ha, obręb Piwnice, na cele publiczne - wartość
52 000,00zł;
działka nr 49/12 o pow. 0,0066 ha, obręb Zakrzewko, pod drogę gminną - wartość
4 700,00 zł;
działka nr 49/8 o pow. 0,0036 ha, obręb Zakrzewko, pod drogę gminną - wartość
702,00 zł;
działka nr 154/30 o pow. 0,3008 ha i 154/35 o pow. 0,1496 ha, obręb Turzno, na cele
publiczne - wartość 225 200,00 zł;
działka zabudowana nr 200 o pow. 0,0550 ha, obręb Lulkowo, nieodpłatne nabycie,
darowizna (wartość darowizny 60 000,00 zł);
działka nr 90/24 o pow. 0,0,0242 ha, obręb Kamionki Małe, pod ścieżkę rowerową wartość 8518,00 zł;
działka nr 90/20 o pow. 0,0844 ha, obręb Kamionki Małe pod ścieżkę rowerową wartość 29 709,00 zł;
działka nr 90/22, o pow. 0,0376 ha, obręb Kamionki Małe oraz działka nr 294/12 o pow.
0,0299 ha, obręb Kamionki Duże, pod ścieżkę rowerową – łączna wartość – 23 760,00
zł;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

działka nr 90/38 o pow. 0,0237 ha, obręb Kamionki Małe, pod ścieżkę rowerową,
wartość – 8 342,00 zł;
działka nr 90/26 o pow. 0,0820 ha, obręb Kamionki Małe, pod ścieżkę rowerową,
wartość – 28 864,00 zł;
działka nr 14/33, o pow. 0,1837 ha, obręb Kowróz-Kowrózek, pod drogi gminne,
nieodpłatne przeniesienie własności z KOWR na Gminę (wartość przekazania
13 197,00 zł,00 zł;
działka nr 13/3, o pow. 0,1300 ha, obręb Zęgwirt, na cele publiczne– wartość 26 000,00
zł;
działka nr 47/33, o pow. 0,0066 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi
gminnej – wartość 4 645,00 zł;
działka nr 47/25, o pow. 0,0069 ha, obręb Papowo Toruńskie, na poszerzenie drogi
gminnej – wartość 4 105,00 zł;
działka nr 47/35, o pow. 0,0165 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi
gminnej – wartość 9 026,00 zł;
działka nr 45/19, o pow. 0,0034 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi
gminnej – wartość 5 056,00 zł;
działka nr 47/9, o pow. 0,0142 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi
gminnej – wartość 7 768,00 zł;
działki o nr 47/27, 41/29, 41/31, 41/33, 41/35 o łącznej pow. 0,0762 ha, obręb Papowo
Toruńskie, pod poszerzenie drogi gminnej – wartość 41 681,00 zł;
działka nr 45/23, o pow. 0,0014 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi
gminnej – wartość 766,00 zł;
działka nr 226/1 o pow. 0,1178 ha i dz. nr 226/2 o pow. 0,1522 ha, obręb RóżankowoŚwierczyny nabycie przez zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego, I Wydział
Cywilny w Toruniu;
działka nr 237/7 o pow. 0,1548 ha, obręb Różankowo – Świerczyny nabycie przez
wywłaszczenie - decyzja Starosty Toruńskiego, wartość odszkodowania - 71 208,00 zł.
działka nr 169/1 o pow. 0,1840 ha zabudowana z udziałem w gruncie 6874/35088, obręb
Turzno – (zamiana na działkę zabudowaną nr 200 o pow. 0,0550 ha, obręb Lulkowo)–
wartość zamiany 52 600,00 zł.
Nabycie przez Gminę Łysomice z mocy prawa mienia Skarbu Państwa
(komunalizacja mienia Skarbu Państwa):
działka nr 112/2 o pow. 1,3700 ha, obręb Gostkowo;
działka nr 157/4 o pow. 0,0385 ha, obręb Papowo Toruńskie;
działka nr 12 o pow. 2,1400 ha, 42/1 o pow. 0,4000 ha, 91 o pow. 0,3000 ha, i 118
o pow. 1,1486 ha, obręb Lulkowo;
działka nr 27 o pow. 1,1800, obręb Turzno;
działka nr 299/18 o pow. 0,0051 ha, obręb Gostkowo;
działka nr 173 o pow. 1,5100 ha, obręb Różankowo-Świerczyny.

Zbycie nieruchomości przez Gminę.
Działka zabudowana nr 200 o pow. 0,0550 ha, obręb Lulkowo (zamiana na działkę nr 169/1 o
pow. 0,1840 ha zabudowaną z udziałem w gruncie 6874/35088, obręb w Turznie) - Wartość
zamiany– 52 600,00 zł. Pozyskanie mieszkania do zasobów Gminy.
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Dzierżawa i najem gminnych nieruchomości.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina wydzierżawiała i najmowała nieruchomości o łącznej
powierzchni 4,0311 ha.
Łączne wpływy do Gminy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w roku 2019 wyniosły
180 581,23 zł.
Udziały Gminy
Gmina Łysomice na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała udziały w:
- Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży na wartość 485 500,00 zł;
- Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gostkowie na wartość 30 001 000,00 zł.
Łączna kwota udziałów wynosi 30 486 500,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
W roku 2019 łącznie w zasobie gminy znajdowało się 25 mieszkań o łącznej powierzchni 1087
m², zlokalizowanych w:
• Gostkowie nr 16 – 4 mieszkania
• Gostkowie nr 84-86 - 5 mieszkań;
• Kamionkach Dużych – 1 mieszkanie;
• Kamionkach Małych nr 9 - 1 mieszkanie;
• Łysomicach, ul. Warszawska 6 – 5 mieszkań;
• Piwnicach nr 10 – 7 mieszkań;
• Wytrębowicach – 1 mieszkanie;
• Turznie – 1 mieszkanie
Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego w roku 2019 r. wyniosły 28 858,13 zł. Na dzień 31
grudnia 2019 r. zaległości wraz z odsetkami w opłatach za mieszkania wynosiły 16 594,16 zł i
dotyczyły 9 mieszkań, w tym 1 w Kamionkach Dużych, 2 w Gostkowie 16, 2 w Gostkowie 84,
3 w Piwnicach, 1 w Kamionkach Małych.
Rolnictwo
Pomimo postępującego rozwoju ekonomicznego podstawową funkcją gospodarczą gminy
Łysomice jest nadal produkcja rolna.
Dobre gleby należą do podstawowych zasobów naturalnych gminy, decydujących o jej
rolniczym charakterze. Użytki rolne zajmują w gminie Łysomice ok. 70% powierzchni, z tego
na grunty orne przypada blisko 90%.
Wysoki poziom rolnictwa gmina zawdzięcza znacznym zasobom bardzo dobrych i dobrych
gleb kompleksu pszenno-buraczanego z przewagą gruntów III klasy bonitacyjnej
– na powierzchni 57 % użytków rolnych.
W szczególności uprawiane są zboża (głównie pszenica), buraki cukrowe oraz rzepak.
W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost powierzchni zajmowanej pod uprawę kukurydzy.
Strukturę gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice przedstawia
poniższa tabela.
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L.p.

Grupa

Liczba
gospodarstw

Powierzchnia fizyczna [ha]

1
2
3
4
5
6

powierzchnia od 1.01 do 2 ha
powierzchnia od 2 do 5 ha
powierzchnia od 5 do 7 ha
powierzchnia od 7 do 10 ha
powierzchnia od 10 do 15 ha
powierzchnia powyżej 15 ha

266
221
80
92
84
114

343,61
688,39
468,48
777,68
1.085,27
4.827,91

857

8.191,34

Razem

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łysomice zjawiska suszy Wójt Gminy wystąpił
do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na
obszarach dotkniętych suszą. Wyniki komisji: 209 gospodarstw ze stratami spowodowanymi
przez suszę, łączny obszar 1910,89 ha, łączna kwota strat 3 353 095,94 zł.
Na podstawie sporządzonego Protokołu Strat poszkodowani rolnicy otrzymali m. in.
bezzwrotną pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz możliwość
ubiegania się o niskooprocentowane kredyty na wznowienie produkcji rolnej.

Utrzymanie dróg, ulic, placów zabaw i wiat przystankowych
Zadanie zlecono ZUK sp z o.o. w Gostkowie zapewniając finansowanie z budżetu Gminy
Łysomice w zakres wchodzi: oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z usuwaniem
powstałych zanieczyszczeń. Utrzymanie roślinności – przycinanie krzewów, gałęzi, odrostów,
wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, nasadzenia uzupełniające w zamian
za usunięte drzewa. Koszenie poboczy, pasów zieleni i przydrożnych rowów. Zbieranie
i wywóz odpadów z pasów dróg. Łącznie do utrzymania jest powierzchnia 391100 m2. Bieżące
sprzątanie dróg gminnych - zamiatanie, wywóz zebranych odpadów, koszenie trawy
i chwastów, odśnieżanie, posypywanie piaskiem w okresie zimowym i uzupełnianie ubytków.
Utrzymanie dróg, ulic i placów w 2019 roku.
Ze środków budżetu Gminy Łysomice utrzymywanych jest 100 km dróg gruntowych z użyciem
równiarki i walca:
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•
•
•

umacniania poboczy dróg bitumicznych, transport tłucznia, ręczne formowanie,
mechaniczne zagęszczanie,
uzupełnianie ubytków na zimno oraz na ciepło masą asfaltową,
montaż oznakowania

Utrzymanie wiat przystankowych w 2019 roku.
Ze środków budżetu Gminy Łysomice utrzymywanych jest 55 wiat przystankowych. Bieżące
sprzątanie wiat jednokrotnie lub dwukrotnie (wiaty często zaśmiecane) w ciągu tygodnia w tym
zamiatanie, odśnieżanie wokół wiaty i wewnątrz, wymiana worków na śmieci, koszenie trawy,
chwastów wokół wiat, czyszczenie, mycie szyb i ścian wiaty w miarę potrzeby, uzupełnianie
zniszczonych, pourywanych drobnych elementów wiaty.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gmina Łysomice zapewnia mieszkańcom w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
• pojemniki przeznaczone na odpady
• worki na odpady segregowane
• odbiór odpadów zmieszanych 1 raz na 2 tygodnie
• odbiór bioodpadów 1 raz na 2 tygodnie
• odbiór odpadów segregowanych 1 raz w miesiącu
• PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 2019 roku
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod: 20 03 01, - 2024,84 Mg
Zmieszane odpady opakowaniowe, kod: 15 01 06, - 387,58 Mg
Opakowania ze szkła, kod: 15 01 07, - 217,12 Mg
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, kod: 20 01 08, - 628,94 Mg
Razem: 3258,48 Mg
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Na PSZOK dostarczono:
• odpady budowlane i poremontowe, kod: 17 09 04, - 360,49 Mg
• zużyte opony, kod: 16 01 03, - 10,67 Mg
• odpady wielkogabarytowe, kod: 20 03 07, - 115,39 Mg
• odpady ulegające biodegradacji ( odpady zielone), kod: 20 02 01, - 31,25 Mg
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36,- 10,92 Mg
Razem: 528,72 Mg
Dotowanie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.
Działanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwienie części wyrobów zawierających
azbest (pokrycia dachowe wykonane z eternitu) oraz transport i unieszkodliwienie wszystkich
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wyrobów azbestowych już zdemontowanych i składowanych na terenie posesji właścicieli
prywatnych.
Zadanie stanowi realizację założeń wynikających z „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Łysomice”, uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Łysomice Nr IV/32/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja dla mieszkańców Gminy Łysomice obejmująca
koszty demontażu, odbioru i zagospodarowania eternitowych pokryć dachowych. Łączna ilość
usuniętego azbestu w 2019 r. – 67,406 ton. Wartość wykonanych prac: 36.848,00 zł brutto.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW : 10.540,59 zł brutto. Wykonawca prac: Eco-Pol Sp. z o.
o., ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz

Plan gospodarki niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łysomice został zaktualizowany – Uchwała
Nr IX/49/2019 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 21 maja 2019 r.
Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych
poprzez wyznaczone dla Gminy Łysomice cele:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej,
• redukcja zanieczyszczeń powietrza.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności
publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty
będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty
zarówno publiczne jak i prywatne.
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.
W roku 2019 Gmina Łysomice udzielała dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale
środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Przedmiotem przedsięwzięcia było dofinansowanie wymiany 8 źródeł ciepła na terenie Gminy
Łysomice. Udzielono dotacji 8 Beneficjentom w wysokości 2 000,00 zł każdy, Łączna kwota
udzielonych dotacji w 2019 roku wynosi: 16 000,00 zł.
Ochrona zwierząt.
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W roku 2019 zapewniono opiekę 55 zwierzętom (34 psów i 21 kotów). Koszt realizacji całego
zadania wyniósł 63848,00 zł brutto.
Konserwacja rowów melioracyjnych
Gmina w 2019 roku udzieliła Gminnej Spółce Wodnej dotacji w wysokości 120 tyś zł. na
wykonanie prac melioracyjnych polegających na ręcznym i mechanicznym oczyszczaniu
rowów melioracyjnych, wykaszaniu wygrabianiu porostów, odkrzaczaniu, udrażnianiu
i naprawie wylotów.
W ramach zadań został odmulono 4900 mb następujących odcinków rowów: KB-4
o dł. 135mb, KB Kamionki Duże o dl 1300mb, PE-8 Wytrębowice 80mb, TD-2 Gostkowo
o dł 190mb, TD-1 Gostkowo o dł 235mb, PC Piwnice o dł. 2000mb, T-17 Lipniczki o dł 350,
PC-2 Lulkowo o dł 600mb oraz usunięto wiele miejscowych podtopień.
Zamówienia publiczne.
Łączna wartość brutto udzielonych zamówień publicznych powyżej 30 000 euro (podpisane
umowy w 2019 roku): 16 329 414,99 zł.
Postępowania wszczęte 2018 roku zakończone podpisaniem umowy w 2019 roku:
• przebudowa ścieżki edukacyjnej budowa obiektów sportowych oraz budowa obiektów
małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ETAP 1 Przebudowa ścieżki
edukacyjnej cz. 1-Modernizacja ścieżki edukacyjnej, przetarg nieograniczony, wartość
oferty brutto 370 586,75 zł, ZP.271.17.2018, Umowa 31.01. 2019r.
• budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łysomicach, gmina Łysomice, przetarg nieograniczony, wartość oferty brutto
9041457,78 zł, ZP.271.18.2018, Umowa 07.02. 2019r.
• świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów
miesięcznych w roku 2019, przetarg nieograniczony, wartość oferty brutto: 369 954,00
zł, ZP.271.19.2018, Umowa 02.01. 2019r.
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Zakończone postępowania przetargowe w 2019 roku:
• bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy Łysomice w roku 2019, zamówienie z wolnej ręki (in-house art.
67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 582 068,00 zł, Umowa 29.03. 2019r.,
ZP.271.1.2019
• dostawa kruszywa w 2019 roku, zapytanie o cenę, wartość umowy: 195 939,00 zł,
Umowa 23.04. 2019r, ZP.271.2.2019
• budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Łysomice w 2019 roku,
zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy:
209 649,00 zł, Umowa 07.05.2019r., ZP.271.3.2019
• konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa
Oświetlenie Sp. z o.o. dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Łysomice,
zamówienie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b), wartość umowy: 421 360,31 zł,
Umowa 12.06. 2019r., ZP.271.5.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Wytrębowice w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 17 466,00 zł, Umowa 17.06.2019r., ZP.271.7.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Kamionki Małe w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 13 345,50 zł, Umowa 19.06.2019r., ZP.271.8.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Lulkowo w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 12 115,00 zł, Umowa 13.11. 2019r., ZP.271.9.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Łysomice w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 14 452,50 zł, Umowa 24.06. 2019r., ZP.271.10.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Ostaszewo w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 14 049,06 zł, Umowa 25.06.2019r., ZP.271.11.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Tylice w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 12 115,50 zł, Umowa 24.06.2019r., ZP.271.12.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Różankowo w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 13 300,00 zł, Umowa 17.10.2019r., ZP.271.14.2019
• dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Kamionki Duże w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 13 208,58 zł, Umowa 26.07.2019r., ZP.271.17.2019
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•
•
•

•

•
•
•

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Łysomice
w 2019 roku, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 2 049 905,70 zł, Umowa
06.08.2019r., ZP.271.18.2019
kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łysomice w
2019 roku, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 2 093 138,31 zł, Umowa
11.10.2019r., ZP.271.19.2019
dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Gostkowo w ramach zadania inwestycyjnego
modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony,
wartość umowy: 19 500,00 zł, Umowa 08.08. 2019r., ZP.271.20.2019
dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw
zlokalizowanego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie w ramach zadania
inwestycyjnego modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice, przetarg
nieograniczony, wartość umowy: 13 400,00 zł, Umowa 17.10.2019r., ZP.271.23.2019
dostawa materiałów do remontu pomostu jeziora kamionkowskiego, gmina Łysomice
w ramach rewitalizacji jeziora Kamionki Małe, zamówienie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1
pkt 3 PZP), wartość umowy: 322 000,00 zł, Umowa 22.10. 2019r., ZP.271.24.2019
zimowe utrzymanie dróg znajdujących się na terenie gminy Łysomice w sezonie
2019/2020, zamówienie z wolnej ręki („in-house” art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość
umowy:: 130 000,00 zł, Umowa 26.11. 2019r., ZP.271.25.2019
świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów
miesięcznych w roku 2020, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 400 404,00 zł,
Umowa 31.12.2019r., ZP.271.26.2019

Wszczęte postępowania przetargowe w 2019 roku, udzielone w 2020 roku:
• bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy Łysomice w roku 2020, zamówienie z wolnej ręki (in-house art.
67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 600 000,00 zł, Umowa 27.01.2020r.,
ZP.271.27.2019
Rodzaje zamówień oraz łączna wartość udzielonych zamówień w 2019 roku:
• roboty budowlane - 4 zamówienia o łącznej wartość brutto: 11 671 599,23 zł
• dostawy - 12 zamówień o łącznej wartość brutto: 657 891,14 zł
• usługi - 5 zamówień o łącznej wartość brutto: 3 996 924,62 zł
Inwestycje:
Zadania wykonane w 2019 r. w ramach przebudowy dróg gminnych:
•
•
•
•

Przebudowa ul. Widokowa w Kamionkach Małych
Wykonano nakładkę asfaltową na drodze z Papowa Toruńskiego do Zakrzewka na
długości 700 mb o szerokości 3,6 mb. wraz z poboczami.
Droga Gostkowo (Folzong) - przebudowa odcinka o długości 250 mb. i szerokości 3,5
metra polegająca na zmianie nawierzchni z gruntowej na asfaltową.
Droga w Wytrębowicach w kierunku stacji demontażu pojazdów, przebudowa odcinka
o długości 700 mb. i szerokości 4,2 metra polegająca na zmianie nawierzchni z
gruntowej na asfaltową.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Wykonanie wzmocnienia obustronnie poboczy ul. Okreżnej w Turznie - od przejazdu
kolejowego do drogi powiatowej na Lipniczki dł. 1750 mb. o szerokości 0,75mb
po obu stronach ulicy.
Ulica Spokojna w Turznie - przebudowa odcinka o długości 210 metrów i szerokości
3,5 metra polegająca na zmianie nawierzchni z gruntowej na asfaltową
Wykonano nakładkę na drodze prowadzącej z Kamionek Dużych do Turzna
na dł. 2200 mb. i szerokości 4,2 m.
Utwardzenie drogi gminnej 100618C w Ostaszewie – wykonane przez ZUK
w Gostkowie
Zjazdy z DK 91 na ul. Lnianą i ul. Polną w Łysomicach – zadanie realizowane
w ramach wydatków niewygasających z roku 2018
Zjazd z drogi gminnej brukowej za pałacem w Lulkowie
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 552 w Lulkowie na długości 120 m
Dokumentacja projektowa dla Zadania „Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewku
w kierunku Ostaszewa w gminie Łysomice” w ramach zadania „Przebudowa dróg
gminnych w 2019 r.”
Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie (zadanie
wieloletnie) –dokumentacja projektowa
„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo (na odcinku od
szkoły w kierunku Sławkowa)- 200mb” – wykonanie projektu

W 2019r. w partnerstwie z Powiatem została wykonana inwestycja :
•

budowa drogi rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2011C Gostkowo Papowo Toruńskie w zakresie zadania była budowa 3,09 km drogi rowerowej w jej
ciągu budowa dwóch przepustów oraz zatok przystankowych, szerokość 2 m,
nawierzchnia bitumiczna,
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•

•

w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz
wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla
rowerów od Różankowa do Lulkowa i z Kamionek Małych do Turzna o długości 5,12
km.
Obie inwestycje finansowana ze środków Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego
Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie
(dworzec PKP), w zakresie przebudowy jest 4,9 km drogi powiatowej wraz
z poszerzenie, wykonanie nowej nawierzchni oraz budowa odcinków chodnika.

Inwestycje drogowe w 2019 roku na terenie gminy Łysomice wyniosły łącznie
4 792 490,82 zł brutto.
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Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łysomice w 2019 roku wybudowano
46 nowych punktów świetlnych:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miejsce montażu punktów świetlnych
Kamionki Małe wjazd do Jeziora
Papowo Toruńskie Osieki ul. Jodłowa
Łysomice ul. Akacjowa
Turzno ul. Okrężna II etap
Zakrzewko
Łysomice ul. Polna II etap
Ostaszewo ul. Honorowych Dawców Krwi
Łysomice ul. Makowa
Kowrózek (Energia Oświetlenie)
Zęgwirt

Ilość
punktów
4
2
8
10
7
5
3
1
5
1

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Zakrzewku.
Wykonawca inwestycji firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. Rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2018
r. – zakończenie grudzień 2019 r. W ramach zadania zrealizowano: Łącznie 5 765 m sieci oraz
2317 m przyłączy kanalizacyjnych. Zamontowano 93 przydomowe przepompownie ścieków
oraz wybudowano nową przepompownie główną w Zakrzewku i zmodernizowano
przepompownie w Papowie Toruńskim (przy restauracji „Na rozdrożu”).
Koszt inwestycji 2 907 757,50 zł brutto, z czego 1 744 603,00 zł pochodziło z pożyczki
z WFOSiGW.
Budowa kanalizacji ul. Perłowa.
Wykonawca inwestycji firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. Rozpoczęcie inwestycji 22.05.2019 r.
– 26.07.2019 r. Zakres robót obejmował: 202 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 57 m
przyłączy, podłączenie 9 nieruchomości do sieci, budowa zbiorczej przepompowni ścieków
i wpięcie sieci do istniejącej sieci tłocznej. Koszt inwestycji 158 670,00 zł brutto.
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Usunięcie kolizji linii napowietrznej w Kamionkach Dużych.
Zadanie polegające na usunięcie kolizji linii napowietrznej wysokiego napięcia nad placem
zabaw i siłownią zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki Duże.
Wykonawca zdania w pełnym zakresie ENERGA-OPERATOR S.A. Koszt zadania : 36 630,58
zł brutto.
Przebudowa ścieżki edukacyjnej , budowa obiektów sportowych oraz budowa obiektów
małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap I - przebudowa ścieżki
edukacyjnej - część I modernizacja ścieżki edukacyjnej.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Bydgosko – Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego ogłoszenie postępowania przetargowego w 2018 roku, rozpoczęcie realizacji
w 2019 roku, zakończone w maju 2019 roku. Wartość zadania inwestycyjnego 370 586,75 zł
brutto. Projekt polegał na wykonaniu ścieżki wokół fragmentu jeziora kamionkowskiego.
W ramach inwestycji zrealizowano nieco ponad 1,7 km ścieżki o nawierzchni szutrowej.
Na całej długości ścieżki znajduje się 5 miejsc postojowych, gdzie umieszczona jest ławka,
stolik, kosz na śmieci oraz tablica z informacjami o tematyce przyrodniczej z obszaru jeziora
kamionkowskiego.
Rozbudowa przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków
Podstawowej wraz budową Sali gimnastycznej przy szkole w Ostaszewie.

Szkoły

Rozpoczęcie realizacji zadania listopad 2018 rok – przewidywany termin zakończenia maj
2020 rok, wartość zadania inwestycyjnego 8 699 340,84 zł brutto. Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane KOGA Inwestycje z Bydgoszczy.
Przed rozbudową szkoła budynki szkoły zajmowały powierzchnię 752, 40 m2. Po ukończeniu
zadania powierzchnia zwiększy się o 1468, 73 m2 ( w tym pow. sali gimnastycznej 563,24 m2).
W modernizowanym budynku B o pow. 464,24 m2 znajdują się 4 przestronne sale lekcyjne,
pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski i zaplecze sanitarne. W kompleksowo
modernizowanym budynku C (budynek z czerwonej cegły), na powierzchni 288,16 m2 będzie
zlokalizowana stołówka wraz z zapleczem kuchennym, sala lekcyjna oddziału „0” wraz
z przystosowanym zapleczem sanitarno- szatniowym oraz pomieszczenie socjalne. Rozbudowa
obejmuje wybudowanie w pełni wyposażonej sali gimnastycznej o powierzchni 563,24 m2
z zapleczem sanitarno- szatniowym, z boiskami przystosowanymi do gry w różne gry
zespołowe oraz łącznika, w którym zlokalizowane są nowoczesne pracownie: chemiczna,
językowa, komputerowa oraz sala teatralna o powierzchni ponad 93 m2 i pracownia
matematyczna zajmująca ponad 82 m2 powierzchni. Sala gimnastyczna posiada również
zaplecze sanitarno- szatniowe oraz pomieszczenia dla Klubu Sportowego Mustang Ostaszewo
i dla Klubu HDK z Ostaszewa. Szkoła ogrzewana jest lokalną kotłownią gazową.
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Budowa budynku ośrodka zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łysomicach .
Ogłoszenie postępowania przetargowego w 2018 roku, rozpoczęcie realizacji w 2018 roku
planowane zakończenie inwestycji do końca lipca 2020 roku. Wartość zadania inwestycyjnego
9 041 457,78 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę budynku Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół ośrodka
wykonanie utwardzonych chodników i parkingów. Wykonawcą inwestycji jest:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dompol Sp. z.o.o. z Torunia. Zadanie realizowane jest w całości
ze środków własnych gminy.
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Powierzchnia ośrodka netto: 1077, 02 m2.
Powierzchnia ośrodka brutto: 1237,95m2.
Kubatura: 5655,47 m3.
Obiekt podzielony jest na trzy segmenty:
• część apteczną z pomieszczeniami administracyjnymi i zapleczem sanitarnym.
• główny hol z rejestracją, gabinetami lekarskimi, rehabilitacji, poczekalnią i kącikiem
zabaw dla dzieci.
• pogotowie ratunkowe z garażem dla ambulansu ratownictwa medycznego i zapleczem
sanitarno-socjalnym.
Pomieszczenie apteki oprócz części przystosowanej do obsługi klientów posiada zaplecze
przystosowane w taki sposób, by umożliwić przygotowywanie leków. W skład gabinetów
lekarskich wchodzi: gabinet stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet do rehabilitacji,
gabinety poradni ogólnej i pediatrii dla dzieci chorych i zdrowych oraz punkt szczepień.
Budynek ogrzewany będzie lokalną kotłownią gazową wspomaganą pompami ciepła. Na dachu
ośrodka zostaną również zamontowane kolektory fotowoltaiczne.
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Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie 1 etap
Zamawiający Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łysomice z siedzibą w Gostkowie
zrealizował modernizację stacji uzdatniania wody w Gostkowie. Wykonano pierwszy etap
planowanych prac modernizacyjnych. Całość inwestycji objęła unowocześnienie
dotychczasowego systemu uzdatniania wody, likwidację hydroforów, co pozwoliło na przejście
na układ sterowania pompami za pomocą przetwornic napięciowo-częstotliwościowych oraz
wymianę filtrów ciśnieniowych. Zaplanowane prace objęły również odnowienie istniejących,
a także wykonanie nowych kanałów technologicznych. Koszt przeprowadzenia modernizacji
wyniósł 4 573 140,00 zł brutto.
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Pozostałe dofinansowania z Unii Europejskiej
Ponadto w 2019 roku otrzymano dofinansowanie z UE na:
•

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do
ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach. Zakończono operację
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

•

Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Łysomice oraz zaspokojenie
potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego
w miejscowości Papowo Toruńskie. Operacja w ramach działania 19 „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej – obiekty infrastruktury ogólnodostępnej.

•

Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach w ramach
zadania: rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych. Operacja
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej obiekty infrastruktury
ogólnodostępnej.

•

Pomocni dla Ciebie. Zakończono w 2019 roku operację w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe
w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Projekty
zintegrowane.
Gmina Łysomice złożyła wniosek o dofinansowanie drugiej edycji projektu
tj. „Pomocni dla Ciebie II”. Projekt będzie polegał na zapewnieniu opieki opiekuna
zawodowego dla 10 podopiecznych oraz objęcie tych osób wsparciem psychologa
i fizjoterapeuty/rehabilitanta. Wsparciem w ramach projektu ma zostać objętych
również 13 opiekunów faktycznych dla których przewidziane jest poradnictwo
psychologa, rehabilitanta/fizjoterapeuty i z zakresu prawidłowego odżywiania.

•

•

Akademia Przedszkolaka. W 2019 roku zakończono projekt w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój
usług opiekuńczych Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
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•

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki. Złożono wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W zakres dofinansowania
będą wchodziły roboty związane z termomodernizacją budynku, nadzór nad
termomodernizację częścią oraz promocja projektu.

•

Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej (GS
Łysomice). Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH
MIESZKAŃCÓW” Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

•

Gminny Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy. Projekt rozpoczął się w 2019 r. jest
realizowany w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie. Biorą w nim udział dzieci i młodzież
rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Polega na prowadzeniu zajęć
warsztatowych, korepetycji oraz poradnictwa pedagogiczno- psychologicznego.
Głównym odpowiedzialnym za realizację projektu jest GOPS w Łysomicach przy
współpracy z Gminą. Wniosek realizowany w ramach przyznanego grantu przez
Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku z projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki
Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.

Pozostałe inwestycje:
• wykonanie ogrodzenia przy budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Świerczynki.
• modernizacja budynku w Turznie (po banku), adaptacja obiektu na bibliotekę.
• zrealizowano część projektu technicznego zagospodarowania terenu po GS
w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji
społecznej, dokonano wyburzenia zbędnych budynków oraz uporządkowano teren GS
Łysomice.
• modernizacja OSP Kamionki Duże – II etap
• zakupiono część wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.
• rozbudowano parking przy Przedszkolu Publicznym „Jelonek”.
• wykonano ogrodzenia terenów w miejscowości Koniczynka oraz Papowo Toruńskie
– Osieki.
• wyrównano teren wraz z posianiem trawy w miejscowości Papowo Toruńskie oraz
Papowo Toruńskie – Osieki.
• zmodernizowano place zabaw na terenie gminy Łysomice poprzez zakup, dostawę
i montaż urządzeń zabawowych do sołectw, ponadto utworzono nowy plac zabaw
w miejscowości Lulkowo.
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•

•

Gmina Łysomice posiadała 22 place zabaw wiejskie oraz cztery place zabaw należące
do szkół w Turznie, i Łysomicach, Świerczynkach i Ostaszewie oraz dwa przy
Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim i Lulkowie. W 2019 r.
doposażono 12 placów zabaw w 18 nowych urządzeń.
realizacja projektu OSA- Otwarte Strefy Aktywności w Papowie Toruńskim
i Lipniczkach. Postawiono plac zabaw, siłownie zewnętrzne powstały strefę relaksu
w skład których zostały zamontowane stoły betonowe do gry w szachy i chińczyka oraz
ławki.

Ilość wydanych decyzji postanowień zawiadomień:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

decyzji środowiskowych - 4
decyzji o wycinkę drzew - 20
decyzje o warunkach zabudowy – 171
decyzji celu publicznego - 32
decyzji dotyczących zjazdu z drogi - 29
decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego – 59
decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych
z drogami - 51
postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych - 11
decyzje o zatwierdzeniu rozgraniczenia - 9
postanowień opiniujących wstępny projekt podziału - 40
decyzji zatwierdzających projekt podziału - 45
zawiadomień o nadaniu numeru budynkom mieszkalnym – 95
zaświadczeń o przeznaczeniu działek - 396
wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego - 32

Łącznie wydanych decyzji / postanowień / zawiadomień : 994 postępowań administracyjnych
Gospodarka wodno-ściekowa
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Gostkowie.
Na terenie Gminy Łysomice eksploatowane są dwie hydrofornie w Gostkowie
i Świerczynach. Studnie głębinowe w obrębie ujęć pozyskują wodę z pokładów geologicznych
czwartorzędowych. Poza ujęciami własnymi gmina kupuje wodę do celów zaopatrzenia
ludności z ujęć komunalnych należących do miasta Torunia.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi ok. 193,6 km.
Na terenie gminy Łysomice z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % mieszkańców do sieci
wodociągowej podłączonych jest 3523 gospodarstw domowych. W 2019 roku zakład
dostarczył 471859 m3 wody.
W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. eksploatuje 122,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z 30 przepompowniami głównymi.
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Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 2431 gospodarstw domowych. W 2019 roku
zakład odebrał 371246 m3 ścieków komunalnych, które odprowadził do toruńskiej oczyszczalni
ścieków.
Jednostki organizacyjne Gminy Łysomice
Przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim wraz z filiami w Łysomicach, Lulkowie,
Zakrzewku, Gostkowie i Turznie
Szkoły:
W 2019 r. zakończyły działalność gimnazja. Rada Gminy Łysomice ustaliła nową sieć szkół
obowiązującą od 01 września 2019 r.
•
•
•
•

Zespół Szkół w Łysomicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)/ Szkoła Podstawowa
w Łysomicach,
Zespół Szkół w Turznie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)/ Szkoła Podstawowa im.
Fryderyka Chopina w Turznie,
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie,
Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach,

Biblioteka Publiczna Gminy w Łysomicach wraz z filiami w Gostkowie, Turznie,
Kamionkach Dużych, Zakrzewku, Ostaszewie i Lulkowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wraz z ośrodkiem
zdrowia w Turznie i Łysomicach.
Wychowanie przedszkolne na terenie gminy w 2019 roku.
Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim jest placówką publiczną prowadzoną
przez Gminę Łysomice i podlegające pod nadzór Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Przedszkole Publiczne Jelonek mieści się w budynku przedszkola w Papowie Toruńskim. Filie
przedszkola znajdują się na terenie Gminy Łysomice w miejscowościach: Turzno, Gostkowo,
Zakrzewko, Łysomice, Lulkowo.
Przedszkole w Papowie Toruńskim oraz filia przedszkola w Turznie w 2019 r. czynne były od
godziny 6.30 do 16.30, tj.10 h dziennie.
Filie przedszkola w Gostkowie, Zakrzewku, Łysomicach i Lulkowie pracują 5 godzin dziennie.
Godziny pracy filii 5 - godzinnych dostosowane zostały do potrzeb rodziców w poszczególnych
oddziałach. Przedszkole wraz z filiami dysponuje 205 miejscami. Do września 2019 r. do
przedszkola oraz jego filii uczęszczało 184 dzieci a od września 2019 r. 193 dzieci (stan na 31
grudnia 2019 r. – 195 dzieci).
Kadrę pedagogiczną stanowi zespół nauczycieli posiadający wyższe magisterskie
wykształcenie pedagogiczne.
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Ilość pracowników przedszkola:
Nauczyciele

Stażysta Kontraktowy Mianowany

Dyplomowany Razem

pełnozatrudniony

3

11

4

0

18

niepełnozatrudniony

1

0

0

0

1

Razem

4

11

4

0

19

W sierpniu 2019 r. awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało
5 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Jelonek. Dwoje stażystów uzyskało
awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciele

Stażysta Kontraktowy Mianowany

Dyplomowany Razem

pełnozatrudniony

1

9

8

0

18

niepełnozatrudniony

0

0

1

0

1

Razem

1

9

9

0

19

W przedszkolu zorganizowane są zajęcia dodatkowe:
• zajęcia muzyczne - nauka śpiewu i gry na instrumentach,
• przedszkoliada- zajęcia z piłką,
• zajęcia teatralne,
• zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku przedszkolnym,
• nauka tańca dla przedszkolaków,
• zajęcia z dziećmi zdolnymi; muzyczne, teatralne w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
Całkowity plan budżetowy Publicznego Przedszkola Jelonek na 2019 r. wyniósł 1 794 985,00
zł. Wydano 1 722 286,69 zł, co stanowiło 98,42% planu.
Gmina udzieliła dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego
w wysokości 454 951,44 zł.
Oświata i edukacja
Wydatki na oświatę z budżetu gminy w roku 2019 wyniosły 16 656 624,06 zł, wysokość
subwencji oświatowej wyniosła 9 154 284,00 zł. co pokryło w 54,96% kosztów utrzymania
szkół.
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Budżety Szkół Podstawowych w 2019 roku
Szkoła

Plan

Wykonanie

% planu

SP Łysomice

5.099.426,35

4.682.408,32

91,82

SP Turzno

4 497 683,55

4 234 333,95

94,14

SP Ostaszewo

1 444 258,20

1 344 027,50

93,06

SP Świerczynki

1 895 655,85

1 702 376,71

89,80

Razem

12 937 023,95

11 963 146,48

-

Liczba uczniów w szkołach (stan na 31.12.2019 r.)
Szkoła

Oddział
przedszkolny

Kl.
I

Kl.
II

Kl.
III

Kl.
IV

Kl.
V

Kl.
VI

Kl. Kl.
VII VIII

SP Łysomice

39

58

48

43

23

78

49

35

45

418

SP Turzno

33

36

26

35

13

62

48

36

26

315

SP Ostaszewo

17

11

15

11

14

15

15

11

13

122

SP Świerczynki

17

13

9

11

9

10

13

17

14

113

Razem

106

118

98

100

59

165 125

99

98

968

Razem

Liczba uczniów szkół korzystających z obiadów i świetlicy
Szkoła

Obiady

Świetlica

SP Łysomice

240

225

SP Turzno

168

95

SP Ostaszewo

65

100

SP Świerczynki

67

17

Razem

540

437
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Kadra pedagogiczna- ilość nauczycieli
Szkoła

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Razem

Ilość
etatów

SP Łysomice

3

6

12

24

45

41,89

SP Turzno

0

3

11

19

33

31,50

SP Ostaszewo

3

0

4

16

23

20,07

SP Świerczynki

1

4

8

8

21

16,49

Razem

7

13

35

67

122

109,95

W 2019 r. dowozem uczniów do szkół na terenie gminy Łysomice zajmowała się firma Arriva
Sp. z o.o.- koszt zakupu biletów miesięcznych wyniósł 361 641,00 zł.
Od września 2019 r. uczniowie dowożeni byli do szkół z następujących miejscowości:
• do Szkoły Podstawowej w Łysomicach z Zakrzewka, Koniczynki, Papowa
Toruńskiego, Papowa Toruńskiego Osieki,
• do Szkoły Podstawowej w Świerczynkach z Chorabia, Lulkowa, Piwnic, Różankowa,
Świerczyn,
• do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie z Wytrębowic, Zęgwirtu, Kowrozu, Kowrózka,
• do Szkoły Podstawowej w Turznie z Gostkowa, Lipniczek, Tylic, Kamionek Dużych,
Kamionek Małych, Folząga, a także z terenu Gminy Lubicz: Rogowa, Brzeźna,
Gronówka.
Ilość dzieci dowożonych do szkół podstawowych dziennie na terenie Gminy Łysomice
w 2019 r.
Miesiące/Szkoła

SP
Łysomice

SP
Turzno

SP
Ostaszewo

SP
Świerczynki

Razem

styczeń

190

299

50

79

618

luty

190

300

50

79

619

marzec

190

297

51

78

616

kwiecień

190

300

51

78

619

maj

190

300

51

78

619

czerwiec

190

300

51

78

619

wrzesień

153

241

56

83

533

październik

157

254

56

86

553

listopad

159

256

56

86

557

grudzień

161

254

57

86

558
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Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie miasta
Torunia następuje przez wyłonienie wykonawcy na podstawie procedury przetargowej. Łącznie
dowożonych było 21 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w
Toruniu.
W 2019 r. wydano 14 decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 86 016,74 zł.
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
Na podstawie Uchwały Nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży
z terenu Gminy Łysomice przyznano w roku 2019 stypendia następującym uczniom:
1. Damian Kochowicz - finalista konkursu przedmiotowego z biologii i matematyki.
2. Zuzanna Rumińska - finalista konkursu przedmiotowego z biologii.
3. Łukasz Jankiewicz - finalista konkursu przedmiotowego z matematyki.
4. Alan Krygier - laureat I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”, bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” i „Alfik Matematyczny”.
5. Adam Rozpędowski - laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,
laureat I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.
6. Marta Kalinowska - laureatka II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk
Przyrodniczych „Świetlik”.
7. Jakub Piecuch – III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki
„Liga zadaniowa”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”.
8. Jakub Dybowski - III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki
„Liga zadaniowa”.
9. Aleksander Rumiński - III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym
z matematyki „Liga zadaniowa”.
10. Zuzanna Anna Owczarczyk - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk
Przyrodniczych „Świetlik, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”.
11. Marta Popławska - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.
W Gminie Łysomice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Warszawskiej
19 i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy.
W 2019 w GOPS zatrudnionych było 21 pracowników:
• kierownik,
• główna księgowa,
• 4 pracowników socjalnych,
• 4 opiekunki środowiskowe,
• 6 pracowników administracyjnych,
• 1 asystent rodziny
• oraz w ramach projektu rehabilitant, psycholog i dietetyk.
Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób
i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy społecznej należy
przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie
niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy.
Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu.
Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy
w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny
i problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej
sprawy.
Zakres udzielania pomocy przez Ośrodek określa ustawa o pomocy społecznej z dnia
12.03.2004 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz szereg ustaw dotyczących realizacji polityki
społecznej. Ośrodek prowadzi zintegrowane działania polegające na współpracy
z instytucjami lokalnymi oraz aktywizacji lokalnego społeczeństwa na rzecz środowiska
Gminy Łysomice w oparciu o Gminną Strategię Rozwiazywania Problemów Społecznych
przyjętą na lata 2016-2021. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej
spoczywa na administracji rządowej i samorządowej. Regulacja prawna uwzględnia podział
zadań na zadania zlecone gminie i zadania własne.
W Ośrodku pomoc udzielana jest w formie:
• świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej: zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy na dożywianie, zasiłek
na usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie się
oraz kontynuowanie nauki,
• świadczeń niepieniężnych: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki
na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, schronienie,
posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO.
• świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz: becikowe, zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy,
• zasiłek dla opiekuna,
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•
•
•
•
•
•

świadczenia wychowawcze,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
stypendia i zasiłki szkolne,
świadczenia „Dobry start” ,
Karta Dużej Rodziny,
dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach wydatkował na realizację
zadań łącznie kwotę 16 102 879,90 zł.
Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania:
Realizacja projektu „Gminny Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy”
W październiku 2019 roku utworzono Klub młodzieżowy, w ramach którego wsparciem objęto
grupę 20 dzieci i młodzieży. Siedziba Klubu mieści się w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie.
Uczestnicy projektu mają możliwość spędzenia aktywnie czasu pod okiem osoby prowadzącej
Klub, mają możliwość skorzystania z zajęć matematycznych oraz z języka angielskiego, aby
nadrobić zaległości szkolne. W ramach tego projektu zatrudniono 6 osób: osobę prowadzącą
klub, psychoterapeutę, socjoterapeutę, pedagoga, edukatora matematyki, trenera edukacyjnego
(anglista) oraz sprzątaczkę.

Realizacja projektu „Pomocni dla Ciebie”
W 2019 realizowano projekt, w ramach którego wsparciem objęto 10 osób niesamodzielnych i
20 opiekunów faktycznych. Zatrudniono osobę świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania osób niesamodzielnych oraz 3 specjalistów świadczących specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz poradnictwo w miejscu zamieszkania uczestników. Na realizację projektu
otrzymano dofinansowanie w ramach funduszy unijnych w kwocie 177.366 zł oraz z
wykorzystano środki własne w kwocie 19.707 zł. Realizacja projektu zakończyła się w
listopadzie.
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Organizacja Dnia Kombatanta, poprzez odwiedzenie 11 seniorów w ich miejscu
zamieszkania i wręczenie upominków i paczek żywnościowych.
Organizacja
spotkania mikołajkowego dla dzieci w Baju Pomorskim wraz z
koordynatorem GKRPA – uczestniczyło 130 dzieci, które uczestniczyły w przedstawieniu i
otrzymały paczki ze słodyczami oraz maskotki, które wcześniej zbieraliśmy organizując
zbiórkę.

Wyjazd dla seniorów - organizacja wyjazdu dla 12 seniorów do Planetarium w Toruniu i do
Sanktuarium Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.
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Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 - Podprogramu
2018 roku realizowany w 2019.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2019 kwalifikował i wydawał
skierowania osobom, które spełniały kryteria ww. programu. W tym okresie wydano 113
skierowań dla 339 osób., które skorzystały z paczek żywnościowych. Pomoc w roku bieżącym
jest kontynuowana.
Konferencja - organizacja konferencji przy współpracy z poradnią PP oraz GKRPA „Depresja
dzieci i młodzieży a zażywanie środków psychoaktywnych 28.10.2019 r.
Stokrotkowy szlak - kierowanie osób bezrobotnych do programu „Stokrotkowy szlak” w
CISTOR (4 zakwalifikowane),
Łączymy pokolenia - współpraca z fundacją „Łączymy pokolenia” poprzez kierowanie osób
starszych do dziennego domu pobytu „Dobry dom” (7 osób uczęszcza stacjonarnie, zaś 3
korzystały w miejscu swojego zamieszkania),
Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych - w dniu 8 czerwca 2019 r. osoby z terenu
naszej gminy wzięły udział w XXV Sportowym Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych
„BĄDZMY RAZEM”, które odbyło się w Kowalewie Pomorskim. Uczestnicy brali udział
zarówno w konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych, podczas których rywalizowali
ze swoimi przeciwnikami ale przede wszystkim miło i radośnie spędzali czas
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Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii za rok 2019
Dokumentem, który oprócz ustawy, stanowi prawną podstawę podejmowanych działań
jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,
wchodzących w skład strategii rozwiązywania problemów społecznych, corocznie uchwalany
przez Radę Gminy (art. 4.1. ust.2.).
Cele strategiczne Programu w 2019 roku to:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży w Gminie Łysomice.
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują poprzez uruchomienie
niezbędnych lub już istniejących zasobów do radzenia sobie z tymi problemami.
3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki w zakresie uzależnień,
szkód społecznych i zjawiska przemocy w rodzinie.
Zadania wynikające z w/w celów Programu są tożsame z kierunkami zadań, które określa
ustawa. Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Kompleksowo reguluje
zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje
zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa również źródła
finansowania tych zadań. W art. 4.1 określa się, że „prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy”.
W szczególności zadania te obejmują:
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu – Na terenie Gminy Łysomice (w UG Łysomice oraz
GOPSie) istnieje punkt konsultacyjny, który ma na celu między innymi wstępną
diagnozę problemu, motywowanie do podjęcia procesu terapeutycznego i skierowanie
osób uzależnionych, jak i ich rodzin na specjalistyczną terapię odwykową. Jednocześnie
w punkcie tym osoby, i ich rodziny otrzymują specjalistyczną pomoc
psychoterapeutyczną, prawną oraz mają możliwość skorzystania z mediacji rodzinnych.
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
– Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy
z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz GOPS-em, kieruje osoby wymagające wsparcia
do poszczególnych specjalistów.
• 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
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W 2019 na terenie Gminy
Łysomice działało 5 świetlic profilaktyczno-wychowawczych, w których realizowano
rekomendowane programy profilaktyczne.
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Harmonogram spotkań świetlic w roku 2019:
L.P.

MIEJSCE

DNI i GODZINY

ILOŚĆ DZIECI

1

Łysomice

Czwartki 15..00-17.30

11

2.

Ostaszewo

Piątki 13.30-16.00

27

3.

Turzno

Czwartki 16.00-18.00

13

4.

Kamionki Małe

Piątki 15.00- 18.00

13

5.

Wytrębowice

Czwartki 16.00-18.45

31

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych - W ramach Gminnego Programu RPA i N
współpracowano z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu, z GOPS w Łysomicach, z Zespołem Interdyscyplinarnym, z Policją, Poradnią
Psychologiczo-Pedagogiczną, z Ośrodkiem Zdrowia, grupami wsparcia AA i Al.-Anon
z Łysomic. W ramach współpracy z poszczególnymi instytucjami Gminna Komisja RPA
w 2019 roku:
• organizowała na terenie szkół spotkania dla rodziców, uczniów i nauczycieli
z poszczególnymi specjalistami – spotkania dotyczyły profilaktyki uniwersalnej.
Zorganizowała konferencję dotyczącą profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki
HIV/AIDS, skierowanej do rożnych grup społecznych: pracowników socjalnych,
pedagogów szkolnych, pielęgniarek oraz rodziców.
• współorganizowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz GOPS-em spotkania
szkoleniowe w zakresie profilaktyki uzależnień.
• brała udział w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień, narzędzi
wykorzystywanych w pracy z osobami uzależnionymi..
• w ramach pracy punktu konsultacyjnego utworzyła cykliczne warsztaty związane
z tematyką profilaktyki uzależnień dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Łączna wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii wyniosła w 2019 roku kwotę 155789,60 zł.

Ochrona zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn.zm.) prowadzonym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest
Gmina Łysomice.
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Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka
oraz promocja zdrowia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach udziela świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie,
za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach prowadzi gospodarkę
finansową opartą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.) i przepisach do tej ustawy.
W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wchodzą
następujące jednostki:
•

Ośrodek Zdrowia w Łysomicach na ul. Agrestowej,

•

Ośrodek Zdrowia w Łysomicach na ul. Warszawskiej,

•

Ośrodek Zdrowia w Turznie.
Za 2019 rok SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 2 414 181,17 zł przy planie

2 296 000 zł co stanowi 105 % wykonania planu. Przychody Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to
2 316 941,41 zł., naliczone odsetki względem NFZ – 50 226,53 zł, za wynajmy mieszkań,
garaży i pomieszczeń oraz płatne badania lekarskie – 47 013,23 zł.
SPZOZ w Łysomicach zaplanował rozchody w wysokości 2 286 000 zł z czego wykonał
2 497 367,84 zł co stanowi 109% planu.
Wynik finansowy za 2019 rok wyniósł strata - 83 187,29 zł
Koszty poniesione na płace, umowy zlecenia, pochodne od płac ( ZUS), świadczenia urlopowe
i ryczałty za dojazdy, wynosiły 1 183 108,59 zł. Pozostałe koszty to 1 314 259,25 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w 2019 roku prowadził
działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru
lekarza i pielęgniarki POZ, higieny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach
na terenie Gminy Łysomice, poradni ginekologiczno-położniczej, poradni stomatologicznej.
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Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy i do pielęgniarek POZ w okresie styczeń –
grudzień 2019 roku kształtowała się następująco:
Liczba
uczniów
w
szkołach
gminnych

Liczba
pacjentów
zadeklarowanych
do lekarzy

Miesiąc

Liczba pacjentów
zadeklarowanych do
pielęgniarek/
położnej

6116

Styczeń

6167/3043

1039

6126

Luty

6179/3049

1039

6119

Marzec

6176/3048

1039

6111

Kwiecień

6174/3050

1039

6133

Maj

6196/3054

1039

6134

Czerwiec

6198/3052

1039

6124

Lipiec

6181/3050

1039

6121

Sierpień

6166/3045

1039

6116

Wrzesień

6163/3040

1042

6186/3060

1042

Październik

6144
6111

Listopad

6157/3028

1042

6094

Grudzień

6151/3015

1042

Opieką czynną POZ wg stanu na 31 grudnia 2019 objęte są osoby:
dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat:
Wiek

0-2

3-4

5-9

1329 osób

84

88

301

1014
477

15-18
3379

dorośli od 19 lat i więcej;
Wiek

19-34

35-54

55-64

4765 osób

1644

1690

525
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Pielęgniarki w 2019 roku zrealizowały następujące świadczenia zdrowotne:
zastrzyki podskórne, domięśniowe i dożylne, pomiary ciśnienia, pomiary poziomu cukru
we krwi, badania EKG, szczepienia ochronne, badania przesiewowe uczniów, opatrunki,
pobrania krwi do badań laboratoryjnych.
Najczęściej występujące jednostki chorobowe - u dzieci i młodzieży, które są objęte opieką
Czynną w przedziale wiekowym 0-18 roku życia:
• 345 zniekształceń kręgosłupa,
• 97 zaburzeń refrakcji i akomodacji oka,
• 81 zaburzeń otyłości,
• 34 wady rozwojowe układu krążenia,
• 38 alergii oddechowych,
• 31 alergie pokarmowe,
• 27 alergii skórnych,
• 16 zaburzeń rozwojowych,
• 26 zaburzeń nadciśnienia,
• 9 chorób tarczycy,
• 22 zaburzeń cukrzycy.
Najczęściej występujące jednostki chorobowe - u dorosłych objętych opieką czynną
w przedziale wiekowym od 19 roku życia;
• 866 chorób układu krążenia,
• 87 reumatyczne,
• 589 nadciśnienie,
• 194 cukrzyca,
• 188 chorób układu mięśniowo — kostnego,
• 151 choroby niedokrwienne serca, w tym 37 zawałów,
• 142 chorób układu nerwowego,
• 182 choroby układu trawienia,
• 148 dychawica oskrzelowa,
• 129 tarczyca,
• Poniżej 112 jednostek - nowotwory, gruźlica, niedokrwistość i inne.
Liczbę udzielonych porad stomatologicznych oraz porad w poradni „K” z podziałem na
miesiące w 2019 r. ilustruje poniższa tabela:
Miesiąc

Liczba udzielonych porad
stomatologicznych

Liczba udzielonych porad
w poradni „K”

styczeń

1576

67

luty

2704

54

marzec

5919

69
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kwiecień

6628

84

maj

8095

74

czerwiec

9018

65

Lipiec

10766

91

sierpień

7552

45

wrzesień

13159

83

październik

15690

98

listopad

16038

59

grudzień

13620

58

W ramach działalności poradni „K” dla 405 pacjentek wykonano badania cytologiczne.
Udzielono 53 kobietom w ciąży 477 porad.
Działalność kulturalna organizowana przez Urząd Gminy w 2019 roku.
27 Finał WOŚP
27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Łysomice tradycyjnie odbył się jak
co rok w Szkole Podstawowej w Łysomicach, oraz w Szkole Podstawowej w Turznie. Dwa
prężnie działające sztaby, które zorganizowały wiele imprez współtowarzyszących- m.in. bieg
WOŚP w Turznie, rajd rowerowy w Kamionkach Małych, Dancing Wośp w Lulkowie czy
halowy Turniej Piłki Nożnej przy współudziale klubu Mustang Ostaszewo, zebrały rekordową
kwotę 103284,63 zł.
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X Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice
2 lutego odbył się na Sali w Kamionkach Dużych IX Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice.
90 uczestników balu bawiąc się, wspiera jednocześnie najbardziej potrzebujących mieszkańców
naszej gminy wytypowanych przez GOPS. W tym roku środki przeznaczone zostały dla dwójki
seniorów, osób w podeszłym wieku, które samotnie prowadzą swoje gospodarstwa.
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Konkurs pianistyczny im. FRYDERYKA CHOPINA
V ogólnopolski konkurs pianistyczny im. F. Chopina w dniach 8-10 marca odbył się pod
patronatem Wójta Gminy Łysomice w Pałacu Romantycznym w Turznie V ogólnopolski
i I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Aż 107 uczniów, studentów
i absolwentów uczelni muzycznych z różnych krajów, zgłosiło chęć przyjazdu, a młodych
pianistów oceniało międzynarodowe jury, w którym zasiedli m.in.: laureat Konkursu
Chopinowskiego w Warszawie sprzed lat, jeden z najwybitniejszych polskich pianistów prof.
Janusz Olejniczak, laureat najbardziej prestiżowego muzycznego Konkursu im. Królowej
Elżbiety w Brukseli prof. Jeffrey Swann z USA. Konkurs ten zyskuje coraz większą renomę
i jest doskonałą promocją zarówno muzyki klasycznej, jak i naszego regionu.

Gminny Dzień Kobiet w Turznie
9 marca w Szkole Podstawowej w Turznie odbył się Gminny Dzień Kobiet. Na Sali
gimnastycznej zgromadziło się prawie 400 pań z całej gminy. Przy słodkim poczęstunku
przygotowanym przez koła gospodyń wiejskich panie miały okazję obejrzeć pokaz
iluzjonistyczny w wykonaniu Marca Corelli, oraz pobawić się przy muzyce na żywo z zespołem
Sexbomba.
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Gminny Rajd Rowerowy w Zakrzewku
1 maj to oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego w Gminie Łysomice- rajd rowerowy
w Zakrzewku, organizowany wraz z sołectwem Zakrzewko. Udział w wydarzeniu wzięło 200
uczestników. Rajd obejmuje trasę z Zakrzewka do Kamionek Małych. Nad jeziorem na
uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez panie z koła gospodyń w Kamionkach
Małych, a metą trasy jest ponownie Zakrzewko. Tam rajd kończy się zabawami, konkursami
i wspólną biesiadą.
Zlot Motocyklowy MOTOGOSTKOWO
25 maja odbyła się kolejna inauguracja sezonu, tym razem motocyklowego. Klub motorowy
MotoGostkowo razem z Gminą Łysomice zorganizowało święto wszystkich wielbicieli tych
jednośladów. Rozpoczęto mszą polową, po której odbył się przejazd zgromadzonych 170
motocyklistów wytyczonymi drogami przez miejscowości w gminie Łysomice. Po powrocie
w Gostkowie przy świetlicy wiejskiej czekały na wszystkich atrakcje- koncert, pokazy sztuczek
motocyklowych, symulacje strażackie- ochotnicy zaprezentowali działania ratunkowe
w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Strażacka grochówka, muzyka,
konkursy z cennymi nagrodami, animacje dla dzieci

Koncert z okazji DNIA MATKI w Kościele w Papowie Toruńskim
26 maja odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki w kościele w Papowie Toruńskim.
Podczas tego wydarzenia wystąpiły dzieci z przedszkola publicznego Jelonek, oraz gwiazda
tego dnia ELENI. Po koncercie tradycyjnie czekał na wszystkich poczęstunek, oraz dodatkowa
niespodzianka- spektakl przygotowany przez łysomicką grupę teatralną Duch w Ruch.
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Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Łysomicach odbył się Gminny Dzień Dziecka.
Słoneczna pogoda i liczne atrakcje zachęciły rekordową liczbę dzieci do przybycia i wspólnej
zabawy. Były zabawy z animatorami, stoiska plastyczne przygotowane przez panie
nauczycielki i bibliotekarki, dmuchane place zabaw, konkursy z cennymi nagrodami. Tradycją
jest również możliwość wymiany w tym na dniu elektrośmieci na drzewka, oraz ekologiczne
kanapki przygotowywane przez pani pracujące w szkole.

Gminna noc Świętojańska wraz z zawodami Triathlonem
22 czerwca po raz pierwszy odbyła się Gminna Noc Świętojańska połączona w triathlonem.
Na plaży w Kamionkach Małych do tej trudnej rywalizacji stanęło aż 90 osób. Była kategoria
drużynowa, oraz indywidualna. Stworzenie drużyn i rywalizacji między sołeckich umożliwiło
nie tylko wspólną zabawę, ale również świetnie zintegrowało naszych mieszkańców.
Po zakończonej sportowej części, rozpoczęła się część związana z obchodami nocy
świętojańskiej. Było ognisko, śpiewy i oczywiście tradycyjne puszczanie wianków na jeziorze.
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Gminne Dożynki w Kamionkach Małych
Największe wydarzenie w Gminie Łysomice, to niewątpliwie Gminne Dożynki, które odbyły
się 9 września w Kamionkach Małych nad jeziorem. Ogromna frekwencja uczestników
potwierdza wzrost popularności tego wydarzenia. Na rozstawionym telebimie wszyscy mogli
obserwować moc atrakcji odbywających się na scenie. Tegorocznymi gwiazdami był kwartet
wokalny teatru Buffo i Roma, Kwiaty Polskie, oraz gwiazda muzyki disco zespół „MIG”.
W organizację dożynek zaangażowane są wszystkie Koła Gospodyń, które przygotowują
stoiska, Biblioteki Publiczne, stowarzyszenia , oraz szkoły z terenu Gminy, które mają swoje
punkty i przygotowują dzieci do występów. Przeprowadzane są liczne konkursy artystyczne jak
i sportowe z atrakcyjnymi nagrodami.
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II Bieg Niepodległości
W dniu 14 października odbył się II bieg niepodległościowy połączony z masą rowerową.
W tym roku bieg przyjął formę Marszobiegu na orientację z elementami gry miejskiej
związanej z Dniem Niepodległości. Zawodnicy przebyli trasę 5 km. Na mecie czekały
nagrody, strażacka grochówka, oraz koncert zespołu TiAmo.

Gęsina w Gminie Łysomice.
Listopad to miesiąc w którym w gminie Łysomice króluje gęsina. W 2019 roku odbyły się dwa
spotkania kulinarne. 22 listopad to dni gęsiny w świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach, gdzie
80 osób miało okazję zobaczyć niezwykłe kulinarne warsztaty przeprowadzone przez Piotra
Lenarta związane z tematyką dotyczącą gęsi pod każdą postacią. Drugie spotkanie odbyło się
w świetlicy wiejskiej w Turznie i cieszyło się również ogromnym zainteresowaniem. Oprócz
warsztatów kulinarnych przeprowadzonych również przez pana Piotra Lenarta, panie z koła
gospodyń wiejskich przygotowały artystyczną niespodziankę i zebrani goście mieli okazję
obejrzeć przedstawienie w wykonaniu aktorek amatorek. Wydarzenie jest okazją do zdobycia
nowej wiedzy, ale także do wspólnego biesiadowania i degustacji smakołyków
przygotowanych przez szefa kuchni.
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Gminne Mikołajki
Gminne Mikołajki cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród dzieci z Łysomic.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia był literacki bohater Pan Kleks. Dzieci
mogły przez chwilę poczuć się jak bohaterowie świata, wykreowanego przez Jana Brzechwę.
Zabawy w klimacie „Akademii Pana Kleksa” zgromadziły wyjątkowo dużo uczestników.
W programie nie zabrakło także gier tanecznych i zabaw muzycznych. Dzieci miały między
innymi okazję do wspólnego zaśpiewania najbardziej znanych piosenek z kultowego filmu
„Akademia pana Kleksa”. Punktem kulminacyjnym imprezy była jednak wizyta św. Mikołaja,
na którą z niecierpliwością czekali najmłodsi. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci
świątecznymi paczkami. Upominki ze słodkościami zostały ufundowane przez gminę
Łysomice.

Wigilia Gminna
13 grudnia w świetlicy w Kamionkach Dużych odbyło się spotkanie opłatkowe. Wigilia
w gminie Łysomice zgromadziła przedstawicieli władz powiatu, gminy, służb porządkowych,
przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, członków
stowarzyszeń i instytucji współpracujących z gminą. Była okazja do kolędowania i podziwiania
łysomickiej grupy teatralnej "Duch w Ruch". Na spotkaniu rozstrzygnięty został konkurs na
najpiękniejsze pierniki oraz gminny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą świąteczną kartkę
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Konkursy
Z okazji dożynek organizowane są konkursy z nagrodami:
Konkurs na najsmaczniejszą nalewkę, najsmaczniejszy chleb, konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy przygotowywane przez każde sołectwo, konkurs na najciekawsze stoisko
przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, na których panie serwują tradycyjne potrawy,
konkurs na najlepszego „witacza”, który powstaje w każdej wsi. Co roku wybór jest coraz
trudniejszy, ponieważ powstają małe dzieła sztuki, w tworzenie których angażują się
mieszkańcy. Motywacją do tworzenia witaczy są cenne nagrody.
Podczas dożynek rozgrywany jest również konkurs sportowy, w tym roku był to wyścig
rowerów wodnych, w którym udział brały drużyny złożone z przedstawicieli każdego sołectwa.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowany jest konkurs na najpiękniejszą kartkę
świąteczną wykonaną przez dzieci ze szkół z terenu Gminy. Zwycięska kartka wykorzystywana
jest jako oprawa do Gminnej kartki świątecznej. Kolejny konkurs to -najsmaczniejsza potrawa
wigilijna, który jest rozstrzygany podczas Gminnej wigilii.
Promocja w Mediach
W 2019 roku Gmina Łysomice miała swoje promocyjne strony w dwutygodniku „Poza Toruń”,
pół strony informatora „Wokół Torunia” w gazecie „Nowości”, oraz promocyjno- informacyjne
artykuły na temat gminy Łysomice na internetowych portalu „Oto Toruń”
Sprawozdanie z działalności bibliotek w Gminie Łysomice za 2019
Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2019 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 6 filii. W bibliotekach gminnych
zarejestrowano 1362 tj. 13,61 czytelnika na 100 mieszkańców gminy.
W 2019 r. w bibliotekach wypożyczono 23 598 książek. Statystyczny czytelnik wypożyczył
ponad 17 książek w ciągu roku.
Na miejscu udostępniono 1783 książek i 643 egzemplarzy czasopism.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. wynosił 63580 woluminy. Stan księgozbioru wzrósł
w 2019 r. o 1485 tomów książek.
W 2019 r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla 7 bibliotek 1167 książek,
o łącznej wartości 28 982,85 zł. Na prenumeratę czasopism w 2019 r. wydatkowano łącznie
kwotę 11395,69 zł. Łącznie zaprenumerowano 54 tytułów czasopism. Z komputerów i tabletów
w 2019r. w bibliotekach na terenie gminy skorzystało ponad 3 tys. użytkowników.
W minionym roku w bibliotekach zorganizowano 700 imprez, z udziałem ponad 10 tys. osób.
W bibliotekach odbywały się zarówno konkursy plastyczne, literackie, czytelnicze, lekcje
biblioteczne, warsztaty tematyczne, jak i imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie. Przy
bibliotece w Łysomicach działa Uniwersytet Trzeciego Wieku — filia Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy. Biblioteki chętnie podejmują współpracę ze środowiskiem
lokalnym, ze stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolem, radami sołeckimi, kołami gospodyń.
Biblioteki włączają się w organizację imprez o charakterze lokalnym oraz gminnym.
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Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łysomice
Na ternie Gminy Łysomice działa 5 zarejestrowanych stowarzyszeń działających na rzecz
rozwoju kultury, pielęgnowania lokalnych tradycji, które dbają o integrację lokalnej
społeczności. Angażują się czynnie w każde wydarzenia Gminne.
„Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice” – dzieła od 2010 r. Angażuje się w pomoc przy
organizacji Gminnych oraz lokalnych imprez. Dnia Ziemi i imprezy integracyjnej
w Przedszkolu Publicznym Jelonek. Organizuje wyjazdy integracyjne dla członków
stowarzyszenia. Pozyskuje środki na realizację działań dla seniorów, oraz organizację
turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży
„Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych”- jest organizacją, która skupia w sobie Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Łysomice i liczy około 30 członkiń. Jednym z podstawowych
założeń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych jest integracja kobiet z całej gminy i wspólne
działanie.
„Stowarzyszenie Markus”- celem Łysomickiego Stowarzyszenia jest integracja
mieszkańców, poprawa materialnych, kulturowych, edukacyjnych oraz zdrowotnych
warunków życia mieszkańców wsi Łysomice, skupia w sobie 25 pań, które spotykają się
regularnie, organizując warsztaty kulinarne oraz kulturalne. Panie tworzą również grupę
teatralną, wystawiając swoje przedstawienia na Gminnym Dniu Matki. Podczas Gminnego
Dnia Dziecka organizują konkursy i zapewniają dzieciom ekologiczne kanapki.
„Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej” działające na terenie sołectwa Zakrzewko.
Członkowie organizują dla społeczności warsztaty kulinarne, oraz rękodzieła, czynnie angażują
się w imprezy zarówno sołeckie, jak i gminne. Podczas Gminnego Rajdu Rowerowego
odbywającego się 1 maja, zapewniają oprawę kulinarną oraz artystyczną.
„Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej” które skupia mieszkańców Gminy pragnących
rozwijać swoje pasje artystyczne. Członkowie zdobywają umiejętności rzemiosła
artystycznego i przekazują zdobytą wiedzę i umiejętności.
Na terenie Gminy Łysomice działa również dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich,
zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9.11.2018r. która nadała tym
organizacjom osobowość prawną.
Koła funkcjonują w następujących miejscowościach: Turzno, Kamionki Małe, Kamionki Duże,
Gostkowo, Papowo Toruńskie, Zakrzewko, Ostaszewo, Lulkowo, Tylice, Wytrębowice,
Łysomice i Różankowie.
Koła Gospodyń wiejskich angażują się czynnie w każdą imprezę o zasięgu Gminnym, pieką
ciasta na Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Matki. Podczas Imprez o charakterze
sportowym- Rajdzie Rowerowym, czy Biegu Niepodległościowym dbają o prowiant
i wyżywienie uczestników. Najwięcej pracy i zaangażowania wkładają w pomoc przy
organizacji wrześniowych Dożynek Gminnych, biorąc udział w konkursie na najciekawsze
stoisko. Wykonują sołeckie wieńce dożynkowe i mobilizują mieszkańców swoich wsi do
zaangażowania w wykonanie dożynkowych witaczy wiejskich.
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Nagrody i stypendia sportowe
Samorząd Gminy w 2019 roku przyznał nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki
i osiągnięcia w dziedzinie sportowej w kwocie 15600,00 zł dla niżej wymienionych osób:
1. Michała Gałki

kolarstwo

2. Adriana Brzezińskiego

lekkoatletyka

3. Karola Kruszyńskiego

motocross

4. Aleksandry Kędzierskiej

judo

5. Mikołaja Paziewskiego

judo

6. Igora Kopeć Sobczyńskiego

żużel sport motorowy

7. Michała Gabryszewskiego

piłka nożna

8. Bartosza Przypis

piłka nożna

9. Dawida Kraśniewskiego

piłka nożna

10. Krystiana Kraśniewskiego

piłka nożna

11. Michała Kożuchowskiego

piłka nożna trener

Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Gminy Łysomice zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony
zabytków, który funkcjonuje w Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Urzędzie Zabytków.
Do obiektów tych należą:
•

kościół rzymskokatolicki parafialny w Gostkowie

•

kościół rzymskokatolicki parafialny w Papowie Toruńskim

•

kościół rzymskokatolicki parafialny w Świerczynkach

•

zespół pałacowo-parkowe w Turznie

•

kaplica w Ostaszewie
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•

parki przy pałacach w Ostaszewie i Łysomicach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotację dla Kościoła
w Papowie Toruńskim – 57560,00 zł oraz kościoła w Świerczynkach- 15024,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
Liczba jednostek OSP w 2019 roku
1. OSP Gostkowo
2. OSP Kamionki Duże
3. OSP Lulkowo KSRG
4. OSP Papowo Toruńskie KSRG
5. OSP Turzno
Liczba członków zwyczajnych 151 (2018- 144), w tym mężczyzn 133 (129), kobiet 18 (15).
Liczba członków honorowych 9, wspierających 17.
Liczba członków razem 177, w tym mężczyzn 153, kobiet 24.Liczba członków zwyczajnych
mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 69, w tym mężczyzn 65,
kobiet 4.

STATYSTYKA DZIAŁAŃ W ROZBICIU NA
GMINY
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Na terenie Gminy odnotowano 191 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. nastąpił
spadek ilości zdarzeń do roku poprzedniego o 39. Więcej zdarzeń odnotowano tylko na terenie
gmin Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka.
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Ilość podejmowanych działań na terenie Gminy Łysomice
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Z powyższego wykresu wynika, iż na terenie Gminy Łysomice w 2019 r. zaistniało 191
zdarzeń. Odnotowano spadek w ilości zdarzeń dotyczących miejsc zagrożonych i fałszywych
alarmów. Na dość dużym poziomie utrzymuje się ilość pożarów odnotowanych na terenie
gminy.

Ilość podejmowanych działań przez
poszczególne jednostki OSP
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Najwięcej interwencji podejmowały jednostki będące w KSRG tj. OSP Papowo Toruńskie 139 zdarzeń , z czego 20 poza terenem gminy oraz OSP Lulkowo – 94 zdarzeń z czego 13 poza
terenem gminy. Wszystkie jednostki poza terenem gminy podejmowały 36 interwencji (w 2018
– 100 interwencji).
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Zestawienie kosztów OSP w poszczególnych działach
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Wydatki na OSP utrzymywane są na stałym poziomie. Największy koszty ponoszone są na
zakupy, diety/ryczałty oraz usługi.
Dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu
Dotacja w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w
wysokości 16 700 zł z czego Gmina zapłaciła 10% tj 1 670 zł
1. OSP Papowo Toruńskie – ubranie specjalne i dwa hełmy
2. OSP Lulkowo – pilarka do drewna i radiotelefon
3. OSP Gostkowo trzy ubrania specjalne
4. OSP Kamionki Duże dwa ubrania specjalne
Dotacje przekazane w ramach KSRG bezpośrednio dla jednostek OSP
1. OSP Lulkowo kwota 6 940 wymiana uszkodzonych części w bramie wjazdowej do
garażu (stara część), wicią do węży w wieży
2. OSP Papowo Toruńskie kwota 13 310 zł -hełmy specjalne
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości po 10.000 dla niżej wymienionych jednostek :
1. OSP Lulkowo - naprawa samochodu (wymiana tarczy sprzęgła , naprawa toru
pożarniczego , hełmy , prądownica,
2. OSP Papowo Toruńskie - umundurowanie wyjściowe, laptop i rzutnik
3. OSP Kamionki Duże - defibrylator, laptop , fantom obuwie służbowe
4. OSP Gostkowo - defibrator, defibrator ćwiczebny i fantomy
Dotacje OSP Kamionki Duże :
1. Fundusz Środowiska z programu „ Mały strażak” 10 000 zł sygnalizator bezruchu,
hydronetka , latarki , aparat powietrzny,
2. KRUS -5 290 zł,. piła, kominiarki, latarki.
Dotacje przekazane przez Gminę Łysomice:
1. OSP Kamionki Duże kwota 50.000 zł remont pomieszczeń remizy
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Pojazdy w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2019 r.
•
•
•
•
•

OSP Gostkowo - samochód średni IVECO GBAM 2,5/16 1997
OSP Kamionki Duże - Samochód ciężki IVECO GCBA 3/23,rok prod.1986
i samochód ciężki RENUALT G230 GCBA rok prod.1987.
OSP Lulkowo - samochód średni MAN GBA 2,5/25 rok prod.2008, samochód ciężki
MAN GCBA P 360 GCBA rok prod.2019 i samochód specjalny Ford Transit - do
ratownictwa rok prod.2005.
OSP Papowo Toruńskie - samochód ciężki SCANIA P 360 GCBA 5/32 rok prod.
2017, samochód średni RENAULT typ- S-170 4X4 GBA 4/23, rok prod.1990
i samochód specjalny drabina IVECO-MAGIRUS rok prod.1986.
OSP Turzno - samochód średni STAR 244 GBA 2,5/16 rok prod.1980.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Gmina Łysomice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługiwana jest przez
Komisariat Policji w Chełmży, natomiast w zakresie zdarzeń drogowych przez Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.
Obecnie stan etatowy Komisariat wynosi 85,5 etatu z czego 83 policyjne.
Na terenie Gminy stwierdzono 174 przestępstwa ( w 2018 r. 168)
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Przestępczość na terenie Gminy - wybrane kategorie
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić , iż odnotowano wzrost przestępstw
w kategoriach rozbój, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie oraz
kradzież. W pozostałych kategoriach odnotowano spadek.
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy przedstawia poniższy wykres.
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy utrzymuje się na stałym poziomie.
Nastąpił wzrost wypadków drogowych co przełożyło się na wzrost ilości ofiar – w 2019 r.
odnotowano 1 ofiarę oraz trzy osoby ranne.
Kamizelka dla pierwszaka
Od wielu lat na terenie Gminy Łysomice organizowana jest akcja „Kamizelka dla pierwszaka”.
Udział w niej wzięli uczniowie i wychowawcy wszystkich klas pierwszych szkół
podstawowych z terenu gminy Łysomice – około 120 dzieci.
Głównym celem akcji jest promowanie bezpieczeństwa na drogach wśród pierwszoklasistów
jak i postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji). Każda
szkoła przygotowała plakaty i hasła nawiązujące do tej tematyki. Uczniowie mieli możliwość
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bezpośrednio obserwować działania służb policji i straży podczas pozorowanego wypadku
drogowego. Również uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami postępowania
w przypadku ataku agresywnego psa.
Każdy pierwszak, aby był widoczny na drodze, otrzymał kamizelkę, opaskę i znaczki
odblaskowe. Na zakończenie czekał na dzieci słodki poczęstunek. Wszystko to zostało
zakupione z funduszy Gminy Łysomice.

SPORT
Infrastruktura sportowa na terenie Gminy:
1. Boisko trawiaste pełnowymiarowe do piłki nożnej w Ostaszewie
2. Kompleksy sportowe typu Orlik:
• Ostaszewo
• Gostkowo
• Turzno
3. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łysomicach.
4. Sale sportowe przy Szkołach Podstawowych:
• Łysomice
• Turzno
• Świerczynki
• Ostaszewo – w budowie
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5. Boiska na terenie poszczególnych sołectw
• Papowo Toruńskie
• Koniczynka
• Kamionki Małe
• Kamionki Duże
• Tylice
• Lulkowo
• Zakrzewko

Dotacje
Na podstawie Uchwały Nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy Łysomice w 2019 r. Gmina przeznaczyła kwotę 90 000 zł na
wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice dla niżej
wymienionych Klubów:
•
•
•

Toruński Klub „Karate Oyama” - 2 000 zł.
Stowarzyszenie „Dla Nas” - 10 000 zł.
LZS Mustang Ostaszewo 78 000 zł.

Kluby
LZS Mustang Ostaszewo powstał w 1948 roku, w tej chwili w klubie istnieje sekcja piłkarska.
LZS Mustang uczestniczył w 2019 r. w rozgrywkach ligowych Kujawsko-Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej, zarówno seniorzy jak i juniorzy. Trzy razy w tygodniu organizowane
były treningi. W 2019 r. Mustang prowadził pięć drużyn młodzieżowych oraz drużynę
seniorską łącznie, młodzieży i dorosłych - 180 osób. Klub uzyskał certyfikację PZPN jako
szkółka piłkarska. Głównym celem klubu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży,
poprawienie sprawności fizycznej ogólnej i doskonalenie techniki piłki nożnej, przygotowanie
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego, promocja
zdrowego stylu życia, popularyzacja piłki nożnej.
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Zawody sportowe
XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża - Łysomice 2019.
Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dniach 22-24 marca 2019 roku, w Hotelu
Rubbes & Monet w Łysomicach, odbyły się XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Honorowych
Dawców Krwi PCK.
Przez 3 dni Gmina Łysomice gościła 51 zawodników z całej Polski, którzy po zmaganiach
i fascynujących rozgrywkach wyłonili zwycięzców tego turnieju. Tytuł mistrza Polski zdobył
Daniel Michalski przed Dariuszem Stój z klubu HDK PCK Sulechów i Pawłem Jaroch z
Zarządu Rejonowego HDK PCK Suwałki. Szachiści z Klubu HDK PCK z Ostaszewa zajęli
następujące miejsca: V Damian Kamiński, X Jarosław Wiśniewski, XV Jarosław Żebracki,
XVI Przemysław Wiśniewski, XX Tomasz Jastrzębski, XXII Lech Jeszawicz i XXXVIII
Czesław Karasiewicz.
Tytuł drużynowego mistrza Polski zdobyli gospodarze klub HDK PCK Ostaszewo (w składzie:
Damian Kamiński, Jarosław Wiśniewski i Przemysław Wiśniewski) przed drużyną Zarządu
Rejonowego HDK PCK Suwałki i Klubem HDK PCK im. T. Marciniaka Wrocław. Przy
szachownicach zasiadło 16 drużyn z całej Polski.
Rozegrano także turniej blitza, zwycięzcą został Damian Kamiński z Ostaszewa, który zdobył
puchar Prezesa O. O. PCK w Bydgoszczy Zbigniewa Klawczyńskiego.
Dla najlepszego zawodnika z terenu naszej Gminy - zegarek ufundowany przez pana Roberta
Kożuchowskiego trafił do Damian Kamińskiego. Puchary, nagrody i medale wręczali:
Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski i Wójt Gminy Łysomice Piotr
Kowal.
Organizatorem Mistrzostw był Klub HDK PCK z Ostaszewa oraz Gmina Łysomice.
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Dwudziesty piąty turniej piłki nożnej im. "Jana Katry" w Gminie Łysomice
W dniu 29 września 2019 r. odbył się turniej piłki nożnej im. "Jana Katry" otwarcia dokonała
Marianna Katra – wdowa po patronie, wójt gminy Łysomice oraz przewodniczący rady gminy.
Włodarze Gminy wraz z P. Marianną Katra złożyli kwiaty i znicz na grobie Jana Katry.
W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów, podzielonych na dwie grupy. W meczu o pierwsze
miejsce zwyciężył EXTRA PAINTBALL (2:0) z YOUNG BOYS. Najlepszym strzelcem
turnieju został Maciej Dudek z ośmioma zdobytymi bramkami, z kolei najlepszym bramkarzem
został Mikołaj Karulski.

Weekendowa Liga Halowej Piłki Nożnej
Zakończyła się liga halowa w sezonie 2018/2019. Wielotygodniowe sobotnie zmagania 10
zespołów składających się w większości z zawodników z terenu gminy dały zwycięstwo
drużynie FC Extra Paintball. Królem Strzelców ligi został Tomasz Belzyt z Extra Paintball,
Najlepszym bramkarzem Karol Supczewski również z Extra Paintball, a Najlepszym
Zawodnikiem Bartosz Przypis z Young Boys. Drużyną Fair Play został wybrany Hektor
Team.Odbył się także mecz o Puchar Ligi, który zakończył się wygraną drużyny z Ostaszewa
Young Boys. Gratulujemy młodym zawodnikom zapału i kondycji.
Organizacją edycji ligi 2018/2019 zajmował się Pan Adam Wiśniewski.
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Lokalny Animator Sportu
Projekt Lokalny Animator Sportu jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest
upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie
udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Gminę Łysomice.
Na terenie Gminy Łysomice w programie uczestniczą 3 orliki tj. Turzno, Ostaszewo i
Gostkowo, na których zatrudnionych było 6 animatorów. Ponadto na terenie kompleksu
sportowego SP w Łysomicach zatrudniony jest jeden animator tylko ze środków gminnych,
który realizuje zajęcia tak jak animatorzy na pozostałych orlikach.
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Podsumowując raport o stanie gminy za 2019 rok, chciałbym podziękować

radnym,

pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, sołtysom,
organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, podmiotom
gospodarczym, a także mieszkańcom za współpracę i czynną pomoc w realizacji budżetu w
roku 2019.
Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal
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