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1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE CZERSK

1.1. DANE GEOGRAFICZNE.
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Rys. 1. Mapa Gminy Czersk
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Gmina Czersk położona jest w południowej części Województwa Pomorskiego, w Powiecie Chojnickim,
na Pojezierzu Południowopomorskim, w regionie Borów Tucholskich oraz w południowo-zachodniej
części Równiny Charzykowskiej. Siedzibą Gminy Czersk jest miasto Czersk.
Gmina zajmuje powierzchnię 38 011 ha i pod względem wielkości powierzchni jest czwartym
samorządem tego szczebla w Województwie Pomorskim i 28 gminą w kraju. Stanowi 27,84%
powierzchni Powiatu Chojnickiego.

`
Obszary wiejskie w Gminie Czersk zajmują 37 038 ha, a miasto – 973 ha, z tego 29,59% stanowią użytki
rolne, natomiast 64,99% użytki leśne.

Rodzaje gruntów w Gminie Czersk

grunty rolne

grunty leśne

grunty pozostałe

Gmina graniczy:
1) od części zachodniej z gminami Powiatu Chojnickiego: Brusy, Chojnice,
2) od północy z gminami Powiatu Kościerskiego: Karsin, Stara Kiszewa,
3) od części wschodniej z gminami Powiatu Starogardzkiego: Kaliska, Czarna Woda, Osieczna,
4) od południa z gminami Powiatu Tucholskiego: Tuchola, Śliwice.
Sieć osadnicza gminy składa się z 88 zamieszkanych miejscowości, w tym: z miasta Czersk, 50 wsi i 37
pozostałych miejscowości wiejskich. Miasto Czersk podzielone jest na 4 osiedla, a tereny wiejskie na 18
sołectw.

1.2. KOMUNIKACJA.
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1.2.2. Komunikacja kolejowa.
Na terenie gminy znajdują się elementy infrastruktury kolejowej:
1) linia 215 Laskowice Pomorskie – Bąk, odcinek Będźmierowice – Karsin, linia jednotorowa,
niezelektryfikowana,
2) linia 203 Tczew – Kostrzyn, odcinek Czarna Woda – Rytel, dwutorowa od Tczewa do Gutowca,
jednotorowa od Gutowca do granicy Gminy,
3) linia 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia, jest częścią Magistrali Węglowej. Linia jednotorowa,
niezelektryfikowana.
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1.2.1. Komunikacja drogowa.
Sieć dróg w Gminie Czersk stanowią drogi: krajowa nr 22, wojewódzka nr 237, powiatowe, gminne
i zakładowe. Podstawową drogą tranzytową jest droga krajowa nr 22 – Gorzów Wielkopolski – Chojnice –
Czersk – Czarlin. Droga ma szczególne znaczenie, gdyż rozprowadza ruch na trasie Niemcy – kraje
nadbałtyckie i Rosja, a jednocześnie łączy między sobą trzy największe miejscowości gminne oraz
Gminę Czersk z Chojnicami i Starogardem Gdańskim. Droga wojewódzka nr 237 stanowi połączenie
Gminy Czersk z Gminą Tuchola i dalej z miastem Bydgoszcz.

`
1.3. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ.
1.3.1. Rolnictwo.
W Gminie Czersk funkcjonuje 1 480 gospodarstw rolnych, w tym:
Lp.

Powierzchnia gospodarstw

Liczba gospodarstw

1

1 – 2 ha

486

2

2,01 – 5 ha

434

3

5,01 – 7 ha

135

4

7,01 – 10 ha

127

5

10,01 – 15 ha

125

6

Powyżej 15 ha

173

1.3.2. Przedsiębiorczość.
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na
31 grudnia 2019 r., liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych obejmowała 1 455 pozycji,
z czego status „aktywny” posiadało 828 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 627 podmiotów.
Według danych z rejestru REGON w 2019 roku zarejestrowano 185 nowych przedsiębiorstw w Gminie
Czersk, wykreślono natomiast 86 firm.
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Na dzień 1 stycznia 2019 roku w Gminie Czersk zameldowanych na pobyt stały było 21 063 osób, gdzie
10 410 stanowili mężczyźni a 10 653 stanowiły kobiety. W ciągu 2019 roku zmalała liczba osób
zameldowanych na pobyt stały i łącznie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 21 055 osób, co stanowi
zmniejszenie o 0,04%.
W 2019 roku w Gminie Czersk urodziło się 218 dzieci, natomiast zmarło 195 osób.
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1.4. DEMOGRAFIA.

`
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG PŁCI I WIEKU NA POCZĄTEK I KONIEC 2019 R.
1 stycznia 2019 r.
Mężczyźni

Kobiety

Wszyscy

Wiek/Rocznik
Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

1

W

000-

10410

154

10564

10653

182

10835

21063

336

21399

2

W

000-002

413

6

419

353

5

358

766

11

777

3

W

003

127

0

127

105

4

109

232

4

236

4

W

004-005

213

6

219

215

9

224

428

15

443

5

W

006

123

4

127

106

4

110

229

8

237

6

W

007

110

3

113

146

6

152

256

9

265

7

W

008-012

678

16

694

639

18

657

1317

34

1351

8

W

013-015

359

9

368

389

7

396

748

16

764

9

W

016-017

255

7

262

239

7

246

494

14

508

10

W

018

138

4

142

126

2

128

264

6

270

11

W

6861

95

6956

5940

107

6047

12801

202

13003

12

W

066-:061-

1133

4

1137

2395

13

2408

3528

17

3545

13

W

000-017

2278

51

2329

2192

60

2252

4470

111

4581

14

W

018-

8132

103

8235

8461

122

8583

16593

225

16818

15

W

000-006

876

16

892

779

22

801

1655

38

1693

16

W

007-015

1147

28

1175

1174

31

1205

2321

59

2380

17

W

016-019

516

14

530

481

9

490

997

23

1020

18

W

6738

92

6830

5824

107

5931

12562

199

12761

019-065:019-060

020-065:020-060
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31 grudnia 2019 r.
Mężczyźni

Wszyscy

Wiek/Rocznik
Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

1

W

000-

10389

224

10613

10666

207

10873

21055

431

21486

2

W

000-002

406

3

409

346

7

353

752

10

762

3

W

003

125

5

130

123

5

128

248

10

258

4

W

004-005

231

10

241

212

12

224

443

22

465

5

W

006

113

4

117

111

4

115

224

8

232

6

W

007

123

4

127

108

2

110

231

6

237

7

W

008-012

671

22

693

661

20

681

1332

42

1374

8

W

013-015

366

11

377

379

5

384

745

16

761

9

W

016-017

234

6

240

254

9

263

488

15

503

10

W

018

129

5

134

117

3

120

246

8

254

11

W

6812

150

6962

5885

127

6012

12697

277

12974

12

W

066-:061-

1179

4

1183

2470

13

2483

3649

17

3666

13

W

000-017

2269

65

2334

2194

64

2258

4463

129

4592

14

W

018-

8120

159

8279

8472

143

8615

16592

302

16894

15

W

000-006

875

22

897

792

28

820

1667

50

1717

16

W

007-015

1160

37

1197

1148

27

1175

2308

64

2372

17

W

016-019

501

14

515

497

14

511

998

28

1026

18

W

6674

147

6821

5759

125

5884

12433

272

12705

019-065:019-060

020-065:020-060

W powyższych tabelach kolorem zielonym wyróżniono liczbę osób w wieku produkcyjnym (mężczyźni
19 – 65, kobiety 19 – 60) oraz w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni od 66 lat, kobiety od 61 lat)
zameldowanych na pobyt stały na początku i na końcu 2019 roku.
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Kobiety

`
1.5. DOCHODY I WYDATKI GMINY.
Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1,7 mln PLN. Dochody i przychody ogółem wyniosły
124,7 mln PLN, a wydatki i rozchody - 119,3 mln PLN.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERSK W 2019 R. (W PLN)
DOCHODY

-

117 435 819

WYDATKI

-

115 744 869

PRZYCHODY

-

7 299 297

ROZCHODY

-

3 550 000

OGÓŁEM

-

124 735 116

OGÓŁEM

-

119 294 869

1.5.1. Dochody Gminy.
W 2019 r. dochody budżetu wyniosły 117 435 819 PLN, co daje wzrost w stosunku do roku poprzedniego
o 15 382 776 PLN (tj. o 15,07%).
Dochody własne, w tym z: podatków i opłat lokalnych, z mienia, usług przedszkolnych i stołówek,
stanowiły 15,00% dochodów ogółem. Subwencje i dotacje z budżetu państwa – 71,9%, a 13,1% wpływy
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochód Gminy w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w 2019 r. wyniósł 5 577 PLN ogółem oraz 837 PLN w przypadku dochodów
własnych. Szczegółową strukturę dochodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

UDZIAŁ PROCENTOWY

17 634 493

15,0

I Podatki lokalne (od nieruchomości
środków transportu, rolny i leśny)

7 605 863

6,5

II Opłaty w tym min:

4 660 790

4,0

3 312 478

2,8

384 597

0,3

1 477 920

1,3

502 760

0,4

15 388 484

13,1

I. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 099 465

12,9

A. Dochody własne w tym min.

- opłata za wywóz śmieci
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
III. Dochody z najmu i dzierżawy
IV. Dochody ze sprzedaży majątku
B. Udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

II. udział w podatku dochodowym od osób prawnych
C. Subwencje i dotacje
Dochody ogółem

289 019

0,3

84 412 842

71,9

117 435 819

100,0
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OGÓŁEM
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WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA (W PLN)
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1.5.2. Wydatki Gminy.
W 2019 r. wydatki budżetu wyniosły 115 744 870 PLN i były wyższe od ubiegłorocznych o 6 836 654 PLN
(tj. o 6,28%).
Największy udział w wydatkach miały wydatki na: pomoc społeczną i rodzinę – 45,5 mln PLN (39,31%),
oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,8 mln PLN (27,47%) oraz na transport i łączność – 7,2
mln PLN (6,22%).

W 2019 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 103 137 819 PLN (98,5% planu), a majątkowych
12 607 051 PLN (96,2% planu). Na inwestycje przeznaczono środki o 3 149 072 PLN niższe, niż
w 2018 roku.
Szczegółową strukturę dochodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Rybołówstwo i rybactwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność

UDZIAŁ PROCENTOWY

1 845 980

1,6

6 884

0,0

662 020

0,6

7 170 269

6,2
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Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM
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WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CZERSK ZA 2019 R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

816 172

0,7

2 867 009

2,5

158 901

0,1

8 039 550

6,9

174 243

0,2

714 760

0,6

707 906

0,6

0

0

30 294 486

26,2

764 764

0,7

7 041 161

6,1

343 729

0,3

1 504 354

1,3

Rodzina

38 410 612

33,2

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

10 334 754

8,9

3 028 553

2,6

15 289

0,00

843 474

0,7

115 744 870

100

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowania
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
Kultura fizyczna
WYDATKI OGÓŁEM
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Turystyka
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1.5.3. Przychody i rozchody Gminy.
Przychody budżetu w 2019 r. wyniosły 7 299 297 PLN, a rozchody 3 550 000 PLN. Na przychody głównie
złożyły się: kredyt, w wysokości 2,5 mln PLN oraz wolne środki, w kwocie 4,8 mln PLN. Zadłużenie na
koniec 2019 r. wyniosło 30 430 000 PLN i zmniejszyło się o 1 050 000 PLN w stosunku do roku 2018.

1.6. JEDNOSTKI POMOCNICZE I ICH ORGANY.
W 2019 roku działalność Gminy Czersk wspierały 22 jednostki pomocnicze – 18 sołectw i 4 osiedla,
których organy, według stanu na 31 grudnia 2019 r., prezentuje poniższe zestawienie:

2.

3.

4.

BĘDŹMIEROWICE

GOTELP

GUTOWIEC

KLASKAWA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Joanna Morawska

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Joanna Morawska – Przewodnicząca
Mateusz Fojut
Kazimierz Grefka
Monika Ossowska
Mirosław Ossowski
Celestyna Szczukowska
Rafał Rostankowski

Paweł Żywicki

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Paweł Żywicki – Przewodniczący
Zbigniew Engler
Michał Fierek
Marta Kaszubowska
Rafał Kiełpiński
Małgorzata Kropidłowska
Stanisław Kropidłowski
Dariusz Landmesser
Marek Reding

Zbigniew Krzoska

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zbigniew Krzoska – Przewodniczący
Danuta Galikowska
Hanna Jasnoch
Ireneusz Kosiedowski
Leszek Kurkowski
Krzysztof Śledź

Jacek Grzella

1)
2)
3)
4)
5)

Jacek Grzella – Przewodniczący
Zofia Czapiewska
Adam Fierek
Kamil Szarmach
Krzysztof Szmaglinski
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SOŁECTWO

Strona

L.P.

6.

7.

8.

9.

KRZYŻ

KURCZE

LIPKI

ŁĄG

ŁĄG-KOLONIA

Zbigniew Bieliński

Zbigniew Bieliński – Przewodniczący
Roman Gawryś
Marek Grzebin
Ryszard Leper
Roman Minschinski
Honorata Narloch
Krzysztof Ossowski
Andrzej Tajl
Sebastian Wołoszyk

Mieczysław Janikowski

1)
2)
3)
4)
5)

Mieczysław Janikowski – Przewodniczący
Mariusz Brunka
Leszek Grubich
Zbigniew Krzoska
Mirosław Redzimski

Zbigniew Berendt

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zbigniew Berendt – Przewodniczący
Teresa Deja
Janusz Kiedrowski
Ewa Lipska
Florian Łęgowski
Czesław Noga
Maria Ostrowska

Andrzej Kosecki

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Andrzej Kosecki – Przewodniczący
Andrzej Bakhaus
Zenon Cieśliński
Stefan Grefka
Sebastian Kameczura
Waldemar Pobłocki
Stanisław Pozorski
Anna Redzimska
Stanisław Ważyński

Barbara Fierek

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Barbara Fierek – Przewodnicząca
Adam Brzoskowski
Jerzy Gibas
Justyna Klofczyńska
Czesław Odya
Zenon Wesołowski
Maria Wielgopolan
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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11.

12.

13.

14.

ŁUBNA

MALACHIN

MOKRE

MOSNA

ODRY

Piotr Witkowski

Piotr Witkowski – Przewodniczący
Wojciech Baszanowski
Mariusz Grzywacz
Waldemar Laskowski
Alfred Łangowski
Barbara Rink
Agnieszka Rytlewska
Renata Witkowska

Sylwia Turzyńska

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sylwia Turzyńska – Przewodnicząca
Henryka Kobierowska
Kamila Narloch
Maciej Reszka
Stanisław Skuczyński
Magdalena Spica
Wioleta Wrycza
Bartłomiej Ziemann

Joanna Turzyńska

1)
2)
3)
4)
5)

Joanna Turzyńska – Przewodnicząca
Benedykt Adamczyk
Beata Gliniecka
Mariusz Lewandowski
Lucyna Jażdżewska

Tomasz Wons

1)
2)
3)
4)
5)

Tomasz Wons – Przewodniczący
Wiesław Osowski
Urszula Piechowska
Witold Pstrąg
Zyta Lipska

Zbigniew Wojtala

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zbigniew Wojtala – Przewodniczący
Tomasz Goncz
Teresa Grubczak
Marek Jankowski
Zbigniew Kruk
Tadeusz Lewandowski
Beata Pastwa
Stanisław Trzyński

Strona
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1)
2)
3)
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7)
8)
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16.

17.

18.

1.

RYTEL

WIECK

ZAPĘDOWO

ZŁOTOWO

OSIEDLE NR 1
„CENTRUM”

Romanna Czułowska

Romanna Czułowska – Przewodnicząca
Katarzyna Dalke
Jakub Majkowski
Joanna Ossowska
Kamil Pasieka
Jan Rekowski
Mateusz Sledz
Aleksandra Zabrocka
Włodzimierz Zabrocki

Zbigniew Stanke

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zbigniew Stanke – Przewodniczący
Kazimierz Gierszewski
Krzysztof Hudziak
Ireneusz Kliczkowski
Genowefa Krzoska
Józef Sawicki

Michał Drewczynski

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Michał Drewczynski – Przewodniczący
Marian Bednarek
Lucyna Drewczynska
Dawid Łepek
Ewa Ohnesorge
Józef Słomiński

Zenon Konefka

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zenon Konefka – Przewodniczący
Ewa Błaszek
Dariusz Czapiewski
Mariusz Galikowski
Benedykt Knitter
Jan Konefka
Gerard Mientki
Mieczysław Pepilinski
Michał Połom

Jadwiga Główczak

1)
2)
3)
4)
5)

Jadwiga Główczak – Przewodnicząca
Przemysław Bloch
Roman Falk
Krystyna Lorczak
Ewa Zabrocka

Strona
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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3.

4.

OSIEDLE NR 2
„CHOJNICKIE”

OSIEDLE NR 3
„STAROGARDZKIE”

OSIEDLE NR 4
„TUCHOLSKIE”

Teresa Smyk

Teresa Smyk – Przewodnicząca
Mirosława Bartosz
Antoni Fierek
Stanisław Leszczyński
Radosław Literski

Stanisław Czapiewski

1)
2)
3)
4)
5)

Stanisław Czapiewski – Przewodniczący
Franciszek Kaszubowski
Marzena Majer
Jakub Pruski
Marian Watrak

Werner Śpica

1)
2)
3)
4)
5)

Werner Śpica – Przewodniczący
Piotr Czapiewski
Jan Grzelak
Rafał Orlikowski
Janusz Tyrawski

Strona

2.

1)
2)
3)
4)
5)
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2. BURMISTRZ I URZĄD MIEJSKI.

2.1. BURMISTRZ.
W roku 2019 funkcję Burmistrza Czerska pełnił Pan Przemysław Biesek-Talewski.
Zadania wykonywane przez Burmistrza określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Czersku.

Strona

Burmistrz bezpośrednio nadzorował sprawy z zakresu:
1) kontroli zarządczej,
2) audytu wewnętrznego,
3) polityki kadrowej,
4) obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego,
5) ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
6) bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
7) działalności gospodarczej,
8) stanu cywilnego,
9) rolnictwa i leśnictwa,
10) ochrony środowiska,
11) gospodarki nieruchomościami,
12) realizacji inwestycji gminnych,
13) planowania przestrzennego,
14) dróg gminnych,
15) gospodarki komunalnej,
16) transportu i komunikacji,
17) opieki nad miejscami pamięci narodowej i cmentarzami wojennymi,
18) gospodarki odpadami,
19) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
20) pomocy prawnej wykonywanej przez radcę prawnego.
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Do zadań Burmistrza należało w szczególności:
1) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób
do podejmowania tych czynności,
3) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne i pracowników Urzędu,
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
5) udzielanie upoważnień Zastępcy Burmistrza, pracownikom Urzędu lub kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej,
6) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym oraz innych oświadczeń i informacji wymaganych
odrębnymi przepisami od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi
osobami prawnymi oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do
wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.

`
Wykonując swoje zadania Burmistrz:
1) sprawował nadzór nad Wydziałem Inwestycji i Infrastruktury, Wydziałem Planowania i Gospodarki,
Wydziałem Bezpieczeństwa i Środowiska, Urzędem Stanu Cywilnego, Samodzielnym
stanowiskiem ds. audytu wewnętrznego Samodzielnym stanowiskiem ds. ochrony danych oraz
radcą prawnym zatrudnionym w Urzędzie,
2) nadzorował jednostki organizacyjne Gminy działające w zakresie, o którym mowa wyżej.
Niezależnie od ww. kompetencji, Burmistrz sprawował zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich
komórek organizacyjnych oraz nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

2.2. ZASTĘPCA BURMISTRZA.
W roku 2019 funkcję Zastępcy Burmistrza Czerska pełniła Pani Bogumiła Ropińska.
Na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku Zastępca Burmistrza nadzorował
sprawy z zakresu:
1) promocji i ochrony zdrowia,
2) pomocy społecznej,
3) profilaktyki uzależnień,
4) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) polityki rodzinnej i senioralnej,
6) integracji osób niepełnosprawnych,
7) kultury,
8) sportu i turystyki,
9) promocji Gminy,
10) komunikacji społecznej,
11) gospodarki mieszkaniowej,
12) pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych,
13) kontaktów zagranicznych.
Wykonując swoje zadania Zastępca Burmistrza:
1) sprawowała nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych oraz Wydziałem Funduszy Zewnętrznych,
pełniąc jednocześnie obowiązki naczelnika tych wydziałów,
2) nadzorowała jednostki organizacyjne Gminy działające w zakresie, o którym mowa wyżej.

2.3. SEKRETARZ.

Strona

Do zadań Sekretarza należało zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) nadzór nad:
a) przygotowywaniem materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,
b) przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,
c) organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
d) dyscypliną pracy w Urzędzie,
e) tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
f) prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych
i archiwalnych,
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W roku 2019 funkcję Sekretarza Gminy pełnił Pan Grzegorz Zabrocki.

`
2) przygotowywanie projektu podziału zadań i obowiązków pomiędzy pracowników Urzędu, w tym
zatwierdzanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy opracowanych przez
naczelników wydziałów,
3) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
5) wnioskowanie do Burmistrza i innych władz o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla
pracowników Urzędu i osób związanych z funkcjonowaniem samorządu,
6) nadzór i koordynacja w zakresie przygotowywania raportu o stanie Gminy,
7) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
Ponadto do zadań Sekretarza należały sprawy z zakresu:
1) oświaty i wychowania,
2) edukacyjnej opieki wychowawczej,
3) ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Sekretarz współpracował z Burmistrzem w zakresie:
1) polityki kadrowej,
2) rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
3) kontroli zarządczej,
4) audytu wewnętrznego.
Wykonując swoje zadania Sekretarz:
1) sprawował nadzór nad Wydziałem Organizacyjno-Prawnym, w tym od 1 kwietnia pełnił obowiązki
naczelnika tego wydziału, Biurem Obsługi Rady Miejskiej, Samodzielnym stanowiskiem ds. oświaty
i wychowania, Samodzielnym stanowiskiem ds. ewidencji ludności oraz Samodzielnym
stanowiskiem ds. archiwum zakładowego,
2) nadzorował jednostki organizacyjne Gminy działające w zakresie oświaty, wychowania
i edukacyjnej opieki wychowawczej.

2.4. SKARBNIK.

Strona

Do zadań Skarbnika należało:
1) opracowywanie projektów:
a) wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
b) budżetu Gminy oraz jego zmian,
2) sprawowanie nadzoru nad:
a) realizacją budżetu Gminy,
b) sprawozdawczością budżetową i finansową,
c) przygotowaniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i okresowych informacji
z wykonania budżetu,
d) gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) współpraca z bankami,
6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
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W roku 2019 funkcję Skarbnika Gminy pełniła Pani Jolanta Skuczyńska.

`
Wykonując swoje zadania Skarbnik:
1) sprawowała nadzór nad Wydziałem Finansowym,
2) nadzorowała jednostki organizacyjne Gminy wykonujące zadania w zakresie, o którym mowa
wyżej.

2.5. URZĄD MIEJSKI.
2.5.1. Struktura organizacyjna.
Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza przy wykonywaniu jego obowiązków.
Urząd realizował zadania:
1) wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
2) wynikające z ustaw szczególnych,
3) zlecone z zakresu administracji rządowej,
4) powierzone w drodze porozumień zawartych
samorządowej.

z

organami

administracji

rządowej

lub

Przy realizacji zadań Urząd współdziałał w szczególności z:
1) organami administracji rządowej,
2) jednostkami samorządu terytorialnego,
3) jednostkami organizacyjnymi Gminy,
4) funduszami celowymi,
5) instytucjami i organami kontroli,
6) organizacjami pozarządowymi.
Szczegółową organizację Urzędu w 2019 roku przedstawiają poniższe schematy organizacyjne:

Strona
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY OBOWIĄZUJĄCY DO 28 LUTEGO 2019 R.

`

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MARCA 2019 R.

2.5.2. Zatrudnienie.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Czersku wynosiło 56 osób na 55 etatach,
w tym 5 osób na zastępstwie oraz 14 kierowców – konserwatorów jednostek OSP na 6,75 etatach.
Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Czersku na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 59 osób na 56,7
etatach, w tym 2 osoby na zastępstwie oraz 13 kierowców – konserwatorów jednostek OSP na 6,35
etatach.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan 2019

Wykonanie

1.

Koszty utrzymania Urzędu

75011
75023

895 564

884 385,29

2.

Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz
FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP

75011
75023

4 640 841

4 625 311,23

3.

Delegacje i ryczałty samochodowe

75023

35 000

34 903,52

4.

Koszty utrzymania samochodu Urzędu

75023

35 051

34 962,80

5.

Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

75095

79 200

77 997,56

Strona
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2.5.3. Koszty funkcjonowania.
Koszty funkcjonowania poniesione w 2019 r. w dziale 750 „Administracja publiczna” przedstawiają się
następująco:

Koszty utrzymania Rady Miejskiej

75022

222 200

221 890,32

7.

Diety zryczałtowane dla przewodniczących
jednostek pomocniczych

75095

160 070

159 989,01

8.

Inne wydatki dotyczące działalności
przewodniczących jednostek pomocniczych

75095

3 930

3 930,00

9.

Kontakty w ramach miast partnerskich

75075

19 230

19 217,76

10.

Obchody świąt

75095

7 000

6 866,98

75095

27 300

26 159,72

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców
12.

Promocja walorów gminy

75075

94 870

91 010,72

13.

Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

75075

71 783

71 704,59

14.

Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

75075

13 000

12 784,15

15.

Koszty windykacji podatków

75023

24 500

16 109,72

16.

Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat
lokalnych

75095

10 200

9 719,57

17.

Kwalifikacja wojskowa

75045

146

145,66

18.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim

75023

0

0,00

19.

Koszty przygotowania biura na filię wydziału
komunikacji

75023

0

0,00

20.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu
Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją

75023

432 650

432 598,13

21.

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu
Miejskiego w Czersku

75023

147 949

147 949,00

22.

Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"

75023

17 250

17 250,00

23.

Zakup centrali telefonicznej

75023

32 000

31 392,06

Razem

X

6 969 734

6 926 277,79

Strona
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3. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

3.1. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU.
3.1.1. Struktura i zatrudnienie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku na koniec 2019 roku, w ramach zawartych
umów o pracę, zatrudniał 41 pracowników na 39,20 etatu (2 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim,
2 osoby były na zwolnieniu lekarskim).
Liczba osób

W etatach

Dyrektor

1

1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1

0,20

1

1

1

1

Stanowisko

Sekcja Kadr i Administracji

Koordynator Sekcji Kadr
i Administracji
Robotnik
gospodarczy/magazynier
Główny Księgowy
Księgowy
Pomoc administracyjna

1
2
1

1
2
0,5

Sekcja Pracy Socjalnej
i Wspierania Rodziny

Koordynator
Pracownik socjalny
Opiekunki
Asystenci rodziny

1
12
3
3

1
12
3
3

Sekcja Świadczeń
Rodzinnych

Koordynator
Starszy inspektor
Inspektor
Samodzielny referent
Pomoc administracyjna

1
3
1
1
3

1
3
1
1
2,50

Sekcja Funduszu
Alimentacyjnego i Dodatków
Mieszkaniowych

Koordynator
Inspektor
Starszy referent

1
1
1

1
1
1

Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Pracownik świetlicy/pomoc
administracyjna

1

1

41

39,20

Razem
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Sekcja FinansowoSprawozdawcza

Strona

Wyszczególnienie

`
Dodatkowo, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań MGOPS, w 2019 roku zawarto 17 umów zleceń
na świadczenie następujących usług:
1) realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” dla uczniów ZS w Rytlu
– 2 umowy, 2 osoby,
2) realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” dla uczniów ZS w Łęgu
– 1 umowa, 1 osoba,
3) realizacja programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” – 6 umów, 6 osób,
4) pomoc w obsłudze księgowej – 3 umowy, 2 osoby,
5) świadczenie usług psychologicznych w OPIRPA – 1 umowa, 1 osoba,
6) doradztwo i bieżący instruktaż w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, przegląd i aktualizacja regulacji wewnętrznych – 1 umowa, 1 osoba,
7) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów ZSS w Czersku – 1 umowa, 1 osoba,
8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczestników ŚDS – 1 umowa, 1 osoba,
9) prowadzenie terapii logopedycznej dla uczestników ŚDS – 1 umowa, 1osoba.
3.1.2. Wydatki.

Forma pomocy

Wydatki w PLN

15 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

269 991,35

Domy pomocy społecznej

1 532 146,10

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

11 998,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

81 596,94

w tym dotacja

81 596,94

Zasiłki celowe

179 597,53

Zasiłki okresowe

164 943,97

w tym dotacja

164 943,97

Dodatki mieszkaniowe

564 310,36

Zasiłki stałe

943 417,71

w tym dotacja

943 417,71

Utrzymanie Ośrodka

1 459 597,89

Strona

Zwalczanie narkomanii
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Zadania własne Gminy

`
w tym dotacja

354 709,03

Bank Żywności

29 371,10

Usługi opiekuńcze

509 950,50

Dożywianie dzieci - program
„Posiłek w szkole i w domu”

90 840,50

w tym dotacja

54 504,30

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
(wkład własny)

57 275,50

Opieka wytchnieniowa (wkład własny)

11 208,74

Fundusz alimentacyjny

91 995,05

Wspieranie rodziny

166 174,98

w tym dotacja

56 068,32

Rodziny zastępcze

233 805,95

Prace społecznie użyteczne

21 386,80

Pozostała działalność (pogorzelcy)

8 307,55

Pozostała działalność – projekt EFS
"Zatrudnijczerszczan.pl"

211 134,89

Razem

6 654 051,41

2 605,00

Środowiskowy Dom Samopomocy

69 988,25

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

150 333,84

Dodatki energetyczne

5 344,34

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki

54 014,29

Strona

Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej
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Zadania zlecone Gminie

`
Specjalistyczne usługi opiekuńcze

279 735,64

Świadczenia rodzicielskie

1 064 052,06

Świadczenia wychowawcze

21 919 522,50

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

13 695 014,54

Świadczenia „Za życiem"

4 123,71

Karta Dużej Rodziny

3 605,73

Świadczenia „Dobry start”

956 080,00

Razem

38 204 419,90

Środki pozabudżetowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

57 275,50

Opieka wytchnieniowa

44 834,96

Razem

102 110,46

3.1.3. Realizacja ustawy o pomocy społecznej.

Formy pomocy

Liczba osób

Liczba świadczeń

Wartość w PLN

Zasiłki stałe

194

1 930

943 418

Zasiłki okresowe

140

470

164 944

Schronienie

9

2 096

98 630

Usługi opiekuńcze

110

26 840

509 950

Zasiłki celowe

143

334

80 968

Odpłatność Gminy za DPS

51

563

1 532 146
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Świadczenia przyznane z zakresu zadań własnych Gminy.

Strona

3.1.3.1.

`
Świadczenia przyznane z zakresu zadań zleconych Gminie.

Formy pomocy

Liczba osób

Liczba świadczeń

Wartość w PLN

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

28

5 776

279 736

Przyznane przez sąd wynagrodzenie
należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki

13

143

53 216

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyszczególnienie

Liczba osób

Liczba świadczeń

Wartość w PLN

Osoby pobierające zasiłek stały

178

1 772

81 597

3.1.3.4.

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze itp.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba świadczeń Wartość w PLN

1.

Zasiłki rodzinne

25 514

2 977 665

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

12 527

1 490 015

2.1.

urodzenia dziecka

94

94 000

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

732

285 604

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

400

78 720

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1 834

196 700

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

1 450

145 000

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

3 071

220 121

2.7.

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

4 946

469 870

3.

Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)

38 041

4 467 680

4.

Zasiłki pielęgnacyjne

13 107

2 481 754

5.

Świadczenia pielęgnacyjne

2 225

3 473 740
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3.1.3.3.
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3.1.3.2.

`
6.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

566

348 380

7.

Zasiłek dla opiekuna

607

373 468

8.

Świadczenie rodzicielskie

1 161

1 064 277

9.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

186

186 000

10.

Złotówka za złotówkę

x

191 859,52

11.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

1

4 000

55 894

12 591 158,52

Razem

3.1.3.5.
Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
od świadczeniobiorców.
Wyszczególnienie

Liczba odprowadzonych
składek

Wartość w PLN

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 045

679 661

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 409

150 334

3.1.4. Świadczenia wychowawcze 500+.
Świadczenie do końca czerwca 2019 r. przyznawano po spełnieniu warunków ustawowych
m.in. spełnienia kryterium dochodowego, które wynosiło 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie,
a w sytuacji gdy w skład rodziny wchodziło będzie dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe
wynosić ma 1 200,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Od lipca 2019 r. rodzice mogli składać wnioski na nowych zasadach, na wszystkie dzieci do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie.
REALIZACJA USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI W 2019 R.

Wyszczególnienie
2826

Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

2912

Liczba rodzin którym wypłacono świadczenia wychowawcze

2588

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych

21 628 823,20 PLN

Strona
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Liczba złożonych wniosków

`
3.1.5. Dodatek mieszkaniowy.
Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych Gminy. Realizowana jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych,
3) uchwały nr XV/183/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia
wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych dla ustalenia wysokości dodatków
mieszkaniowych,
4) zarządzenia nr 554/16 Burmistrza Czerska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czersk.
W świetle przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem
pieniężnym wypłacanym przez Gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym przysługuje tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku
w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% w gospodarstwie wieloosobowym.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi
różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a kwotą
stanowiącą odpowiedni procent miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE DODATKU MIESZKANIOWEGO W 2019 R.
Wyszczególnienie
Złożone wnioski

473

Decyzje pozytywne

448

Decyzje negatywne

23

Postępowania umorzone na wniosek strony

2

Wnioski pozostawione bez rozpoznania

0

Liczba wypłaconych dodatków

Kwota w PLN

w zasobie gminnym

862

180 663,18

w zasobie spółdzielczym

293

58 554,74

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

203

30 003,36

w zasobie prywatnym

563

176 226,33
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Miasto
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ANALIZA WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH Z PODZIAŁEM NA MIASTO I GMINĘ.

`
inne

25

3 198,76

Razem:

1946

448 646,37

Gmina

Liczba wypłaconych dodatków

Kwota w PLN

w zasobie gminnym

156

37 777,88

w zasobie spółdzielczym

23

2 707,19

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

44

9 907,79

w zasobie prywatnym

197

62 701,27

inne

18

2 569,86

Razem:

438

115 663,99

Łącznie w Gminie Czersk w 2019 r. wypłacono 2 384 dodatki mieszkaniowe na kwotę 564 310,36 zł.
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w minionym roku wyniosła 236,71 zł
3.1.6. Dodatek energetyczny.
Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE DODATKU MIESZKANIOWEGO W 2019 R.

Wyszczególnienie
Złożone wnioski

78

Decyzje pozytywne

78

Decyzje negatywne

0

Strona

3.1.7. Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, jest systemem
zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania na preferencyjnych
warunkach z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
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Łączna wartość wypłat dodatku energetycznego w 2019 r. wyniosła 5 344,34 zł.

`
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci oraz
odpowiednio ich dzieciom:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie
rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również
rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu
na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Zmiana ta ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania
systemem.
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE KARTY DUŻEJ RODZINY W 2019 R.

Wnioski

Liczba

Kwota za rozpatrzenie w PLN

dotyczące zgłoszenia nowej rodziny

89

1 235,33

dotyczące zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin
składających się wyłącznie z rodziców

418

2 271,35

o uzupełnienie rodziny

6

0,00

o dodanie nowego członka rodziny

8

22,32

o przedłużenie terminu ważności karty

18

50,17

o duplikat karty

10

13,97

o przyznanie drugiej formy karty

7

9,80
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3.1.8. Fundusz alimentacyjny.
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie
mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. Początek okresu
świadczeniowego przypada od 1 października roku bieżącego, koniec tego okresu przypada 30 września
następnego roku kalendarzowego.
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Koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny w Gminie Czersk w 2019 r. wyniosły 3 605,73 zł. Łącznie
wydano 1 193 Kart Dużej Rodziny, w tym rodzicom/małżonkom 860, a dzieciom 333. Łącznie w Gminie
Czersk, do końca 2019 r. z programu skorzystało 931 rodzin i 3 397 osób.

`

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2019 R.

Wyszczególnienie

Wartość w PLN

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1 103 834,00

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na:

450 033,14

−

dochody budżetu państwa, w tym:

370 130,42

−

dochody własne gminy wierzyciela

79 902,72

−

ustawowe odsetki

250 276,33

W roku 2019 z funduszu alimentacyjnego wypłacono mniej świadczeń o kwotę 175 594,00 zł.
Jednocześnie wyegzekwowano od dłużników większy zwrot, w stosunku do roku 2018 o kwotę
8 272,06 zł.
3.1.9. Prace społecznie użyteczne.
Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, korzystająca ze
świadczeń z pomocy społecznej na terenie Gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do
10 godzin w tygodniu, maksymalnie 40 godzin w miesiącu.
Warunkiem skierowania osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych jest posiadanie przez nią
statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku oraz korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej.
W 2019 roku podpisano dwa porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach, na mocy
których Gmina opłacała 40% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez
osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a 60% tego świadczenia refundował
PUP.
W minionym roku prace społecznie użyteczne w Gminie Czersk świadczyło 11 osób, w okresie od
11 marca do 28 grudnia.
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3.2.1. Podstawa prawna funkcjonowania.
Podstawę prawną funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku stanowi od 1 lutego
2019 r. uchwała nr III/43/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyodrębnienia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czersku i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Czersk pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czersku. W miesiącu styczniu 2019 roku placówka działała w strukturach Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.
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3.2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY.

`

3.2.2. Realizowane zadania.
W roku sprawozdawczym do najważniejszych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
należało:
1) świadczenie szeregu usług dla 30 statutowo uczęszczających do Domu uczestników (w roku
sprawozdawczym było 33 uczestników, tym 13 z niepełnosprawnością sprzężoną),
tj. prowadzenie działań wspierająco-aktywizujących mających na celu osiągnięcie przez
podopiecznych jak największej samodzielności, zaradności życiowej, utrzymanie prawidłowej
kondycji psycho-fizycznej, prowadzenie treningów terapeutycznych,
2) ciągłe wspieranie rodzin i członków rodzin uczestników w utrzymaniu harmonijnego
funkcjonowania rodziny dotkniętej chorobom jednego z jej członków,
3) aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich umiejętności, zainteresowań, poszerzanie
umiejętności
społecznych,
interpersonalnych,
prowadzenie
różnorodnych
treningów
terapeutycznych: trening kulinarny, trening higieniczny, trening umiejętności praktycznych,
trening budżetowy, trening farmakologiczny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening
umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening procesów poznawczych, trening
asertywności, trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
4) stała współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, organami administracji państwowej
i samorządowej, jak również z organizacjami pozarządowymi,
5) od m-c grudnia 2019 r. podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Chojnice
– pozyskiwanie żywności dla uczestników ŚDS,
6) zapewnienie uczestnikom jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia, w formie cateringowej, zgodnie
z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach,
7) ciągłe wspieranie i pomoc w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych oraz
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym wsparcia psychologicznego, konsultacji
psychiatrycznych, lekarza rehabilitanta oraz codziennej rehabilitacji ruchowej,
8) regularne doszkalanie kadry terapeutycznej w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości usług
świadczonych na rzecz podopiecznych i ich rodzin.
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3.2.4. Koszty działalności.
Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2019 r. wyniosły 712 230,84 zł, w tym z budżetu
Wojewody Pomorskiego 633 630,00 zł.
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3.2.3. Struktura i zatrudnienie.
Struktura organizacyjna ŚDS w Czersku w roku 2019 przestawiała się następująco:
1) Dyrektor
– 1 etat,
2) Psycholog
– 1 etat,
3) Pedagog
– 0,5 etatu,
4) Instruktorzy terapii zajęciowej
– 4 etaty,
5) Kierowca / konserwator
– 1 etat,
6) Masażysta
– 0,5 etatu.
W ramach umów zlecenia usługi na rzecz uczestników ŚDS w Czersku świadczyli:
1) Pielęgniarka
– 162 godziny,
2) Pedagog
– 172 godziny,
3) Logopeda
– 86 godzin,
4) Specjalista zajęć muzykoterapii
– 6 godzin.
Staż zawodowy (współpraca z PUP Chojnice):
1) asystent osoby niepełnosprawnej
– 1 etat,
2) sprzątaczka biurowa
– 0,5 etatu.

`
3.3. ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU.
3.3.1. Podstawa prawna funkcjonowania.
Podstawę prawną funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku stanowi uchwała
nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy
Czersk oraz zarządzenie nr 36w/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku z dnia
27 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.
3.3.2. Realizowane zadania.
W roku sprawozdawczym do najważniejszych zadań Zespołu Obsługi Finansowej należało:
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej:
a) gminnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkół,
b) gminnych instytucji kultury,
c) innych jednostek organizacyjnych Gminy,
2) realizacja zadań Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
3) organizacja i rozliczanie dowozu uczniów do szkół.
3.3.3. Struktura i zatrudnienie.
Struktura organizacyjna ZOF w 2019 roku przedstawiała się następująco:
1) Dyrektor
-1
etat,
2) Główny księgowy
-1
etat,
3) Dział księgowości
- 5,25 etatu,
4) Dział płac
- 2,5
etatu,
5) Stanowisko ds. stypendiów
-1
etat,
6) Stanowisko ds. obsługi kasy
-1
etat,
7) Sekretariat
- 0,25 etatu,
8) Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych
- 0,5
etatu,
9) Pracownik gospodarczy
- 0,43 etatu,
10) Dowożenie uczniów
- 3,36 etatu,
Średnioroczna wielkość zatrudnienia w 2019 r. wyniosła 16,39 etatu.

Zadania

Koszty w PLN

1.

Koszty funkcjonowania ZOF

1 113 271,84

2.

Dowożenie uczniów do szkół

1 360 196,96

3.

Koszty transportu pozaszkolnego

19 998,27

4.

Fundusz zdrowia dla nauczycieli

43 356,00

5.

Stypendia i zasiłki szkolne

502 575,52

6.

„Wyprawka szkolna”

25 156,46

OGÓŁEM

3 064 555,05

Strona

Lp.
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3.3.4. Koszty działalności.

`
3.4. ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU.

Strona

3.4.2. Realizowane zadania.
W roku sprawozdawczym do najważniejszych zadań Administracji Zasobów Komunalnych należało:
1) utrzymanie w należytym stanie technicznym administrowanych i zarządzanych budynków
poprzez przeprowadzanie przeglądów technicznych, remontów bieżących i konserwacji,
usuwanie skutków awarii, planowanie remontów kapitalnych i modernizacji oraz nadzór nad ich
przeprowadzaniem,
2) utrzymanie czystości i porządku w otoczeniu budynków wchodzących w skład mienia
komunalnego powierzonego jednostce,
3) pobieranie opłat czynszowych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
4) pośredniczenie w pobieraniu opłat za dostawę wody, ciepła, odbiór ścieków, wywóz nieczystości
stałych i płynnych,
5) sprawowanie administracji i zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Gmina ma
swoje udziały,
6) reprezentowanie Gminy w Walnych Zgromadzeniach Wspólnot Mieszkaniowych,
7) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
8) eksploatacja kotłowni miejskiej i utrzymanie jej w należytym stanie, prowadzenie remontów
bieżących i kapitalnych,
9) produkcja i sprzedaż energii cieplnej na rzecz mieszkańców Czerska i na własne potrzeby,
10) utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych na Stadionie Miejskim w Czersku,
w tym boiska „Orlik”,
11) zarządzanie Centrum Rekreacji w Ostrowitem,
12) utrzymanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Wielkim Kanałem Brdy w Rytlu oraz
obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Fojutowie,
13) utrzymanie przystani kajakowych,
14) utrzymanie terenów parkowych, szlaku rowerowego,
15) utrzymanie gminnych palców zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, placów rekreacyjnych oraz
bulodromu,
16) utrzymanie gminnych targowisk,
17) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czersk i przewożenie ich do punktu
przetrzymania dla zwierząt,
18) organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych,
19) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,
20) utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie Gminy,
21) utrzymanie szaletu miejskiego,
22) utrzymanie fontanny,
23) przygotowanie iluminacji świątecznych,
24) realizacja obowiązków podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
praca społecznie użyteczna.
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3.4.1. Podstawa prawna funkcjonowania.
Podstawę prawną funkcjonowania Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku stanowią:
1) uchwała nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego „Administracja Zasobów Komunalnych” w Czersku
w jednostkę budżetową,
2) zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku z dnia
14 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Zasobów Komunalnych
w Czersku.

`
3.4.3. Struktura i zatrudnienie.
Struktura organizacyjna AZK w 2019 roku przedstawiała się następująco:
1) Dyrektor
– 1 etat,
2) Dział ds. administracyjno-organizacyjnych
– 3 etaty,
3) Dział obsługi technicznej i gospodarczej
– 16,3 etatu.
Średnioroczna wielkość zatrudnienia w minionym roku wyniosła 18,65 etatu.
3.4.4. Koszty działalności.

Lp.

Zadania

Koszty w PLN

1.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

613 130,82

2.

Koszty prowadzenia robót publicznych

168 806,48

3.

Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych

199 336,28

4.

Gospodarka mieszkaniowa

1 552 289,63

5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

415 038,72

6.

Kultura fizyczna i sport

98 388,91

OGÓŁEM

3 046 990,84

3.5. DZIENNY DOM SENIOR+.

Strona

3.5.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Dziennym Domu „Senior+” łącznie pracowały 3 osoby zatrudnione w wymiarze:
1) Dyrektor
– 1 etat,
2) psycholog
– 0,5 etatu,
3) pomoc administracyjna
– 0,5 etatu,
4) pomoc kuchenna
– 0,5 etatu.
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3.5.1. Podstawa prawna funkcjonowania.
Podstawę prawną funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Czersku stanowią:
1) Rządowy Wieloletni Program Senior+ na lata 2015 – 2020 Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej,
2) uchwała nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie
utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku przy ul. Królowej Jadwigi 4 wraz ze
Statutem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku,
3) uchwała nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”
w Czersku,
4) Regulamin Działalności i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Czersku,
5) Program terapeutyczny dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Czersku.

`

Dodatkowo, w ramach umów zlecania usługi na rzecz uczestników świadczyli: pielęgniarka w wymiarze
8 h w miesiącu, fizjoterapeuta/rehabilitantka w wymiarze 35 h w miesiącu, specjalista zajęć artystycznych
w wymiarze 84 h w roku oraz masażystka w wymiarze 30 h w miesiącu.
3.5.3. Działalność.
Dzienny Dom „Senior+” prowadzi działalność od 31 grudnia 2015 r. Umożliwia korzystanie osobom
starszym z terenu Gminy Czersk z oferty aktywizującej, opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej,
integracyjnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej i kinezyterapii.
Dom mieści się w budynku SPZOZ w Czersku, przy ul. Królowej Jadwigi 4, w dziewięciu
pomieszczeniach o łącznej powierzchni 213 m2. Dom dysponuje jednorazowo 20 miejscami, z których, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, korzystali seniorzy w wieku od 62 do 92 lat.
W roku sprawozdawczym ze wsparcia jednostki skorzystało ogółem 41 osób – 36 kobiet i 5 mężczyzn.
W placówce regularnie prowadzone są zajęcia z aktywności ruchowej, rehabilitacji i kinezyterapii, porady
pielęgniarskie, klub gier karcianych, planszowych, zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, warsztaty
z psychologiem, prowadzony jest masaż, odbywa się muzykoterapia, zajęcia na basenie. Dzienny Dom
„Senior+” w Czersku brał udział w organizowaniu spotkań integracyjnych rożnych środowisk, jak również
w imprezach, które wpływają na integrację tych środowisk. Poza tym każdy uczestnik otrzymuje
śniadanie i obiad Placówka realnie przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych w Gminie
Czersk.
3.5.4. Koszty działalności.
Wydatki Dziennego Domu „Senior+” w roku 2019 r. wyniosły 301 611,00 zł, w tym z MRPiPS, w ramach
dotacji z Programu „Senior+”, 72 000,00 zł. Wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w 2019 roku
wyniosły 46 587,00 zł.

3.6. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU.
3.6.1. Struktura organizacyjna.
W skład Zespołu Szkół w Łęgu w minionym roku wchodziły:
1) Przedszkole Samorządowe w Łęgu – do końca czerwca funkcjonowały 3 oddziały, do których
łącznie uczęszczało 65 dzieci, a od 1 września również 3 oddziały, do których łącznie
uczęszczało 66 dzieci,
2) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu – do końca czerwca funkcjonowało
14 oddziałów, do których łącznie uczęszczało 217 uczniów, a od 1 września 15 oddziałów, do
których łącznie uczęszczało 219 uczniów,
3) Gimnazjum w Łęgu – do końca czerwca funkcjonowały 2 oddziały, do których łącznie
uczęszczało 30 uczniów – z końcem roku szkolnego 2018/2019 gimnazjum zostało wygaszone.
3.6.2. Zatrudnienie.
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3.6.2.2.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu i Gimnazjum w Łęgu.
W 2019 r. w szkole podstawowej i gimnazjum średniorocznie pracowało 30 nauczycieli zatrudnionych na
23,35 etatu oraz 12 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 11,38 etatu.
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3.6.2.1.
Przedszkole Samorządowe w Łęgu.
W 2019 r. w przedszkolu średniorocznie pracowało 8 nauczycieli zatrudnionych na 10,99 etatu oraz
5 pracowników obsługi zatrudnionych na 3,57 etatu.

`

3.6.3. Koszty działalności.
Łączne koszty działalności Zespołu Szkół w Łęgu w 2019 r. wyniosły 3 995 542,08 zł, w tym:
3.6.3.1.

Przedszkole Samorządowe w Łęgu.

Lp.

Zadania

Koszty w PLN

1.

Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi

597 497,92

2.

Opał

1 439,10

3.

Energia elektryczna

1 417,65

4.

Woda

495,39

5.

Zakup usług

2 315,98

6.

Zakup materiałów

8 963,54

3.6.3.2.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu i Gimnazjum w Łęgu.

Lp.

Zadania

Koszty w PLN

1.

Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi

2 875 128,97

2.

Opał

40 851,12

3.

Energia elektryczna

31 014,10

4.

Woda

1 770,57

5.

Zakup usług

38 339,96

6.

Zakup materiałów

43 949,57
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3.7.1. Struktura organizacyjna.
W skład Zespołu Szkół w Rytlu w minionym roku wchodziły:
1) Gimnazjum w Rytlu – wygasające,
2) Szkoła Podstawowa w Rytlu,
3) Szkoła Podstawowa w Rytlu filia w Krzyżu,
4) Przedszkole Samorządowe w Rytlu,
5) Punkt Przedszkolny w Gutowcu.
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3.7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU.

`

3.7.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Zespole Szkół w Rytlu średniorocznie pracowało 48 nauczycieli zatrudnionych na 46,84
etatu oraz 25 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 22,50 etatu.

3.8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. KORCZAKA W CZERSKU.
3.8.1. Struktura organizacyjna.
W skład Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku w minionym roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku,
3) Szkoła Podstawowa w Czersku filia w Malachinie,
4) Szkoła Podstawowa w Czersku filia w Łubnej.
W roku 2019, do końca czerwca, do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
uczęszczało 752 uczniów w 35 oddziałach:
1) 2 oddziały klas zerowych
– 34 uczniów,
2) 11 oddziałów klas I-III
– 234 uczniów,
3) 22 oddziałów klas IV-VIII
– 484 uczniów.
W roku 2019, od września do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku uczęszczało
729 uczniów w 32 oddziałach:
1) 3 oddziały klas zerowych
– 69 uczniów,
2) 12 oddziałów klas I-III
– 277 uczniów,
3) 17 oddziałów klas IV- VIII
– 383 uczniów.
W szkole funkcjonowały również klasy żeglarskie – 5 oddziałów.
3.8.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku pracowało 70 nauczycieli oraz
24 pracowników administracji i obsługi.
3.8.3. Koszty działalności.
Łączne koszty działalności jednostki w minionym roku wyniosły 6 855 341 zł.

3.9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU.
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3.9.2. Zatrudnienie.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku do 30 czerwca 2019 zatrudnionych było
62 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi na 18,08 etatu. Od 1 września 2019 roku
zatrudnienie wyniosło 55 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi na 17,75 etatu.
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3.9.1. Struktura organizacyjna.
W skład Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w minionym roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
2) Gimnazjum w Czersku – wygasające.
W roku 2019, do końca czerwca, do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku uczęszczało
638 uczniów w 30 oddziałach (24 oddziały SP – 500 uczniów oraz 6 oddziałów gimnazjalnych – 138
uczniów). Od września do szkoły podstawowej uczęszczało 554 w 26 oddziałach. W szkole
funkcjonowały również 4 oddziały sportowe.

`
3.9.3. Koszty działalności.
W roku 2019 łączne wydatki na działalność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku
stanowiły kwotę 6 037 952,00 zł.
W związku z kolejnym etapem wprowadzenia reformy edukacji w roku 2019 przeprowadzono remont,
modernizację oraz dokonano następujących zakupów inwestycyjnych w jednostce:
1) kompleksowy remont 3 izb lekcyjnych na potrzeby uczniów klas I-III,
2) wymiana nawierzchni parkingu oraz ogrodzenia wokół szkoły,
3) wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej oraz oświetlenia w dwóch salach,
4) zakup mebli i podstawowego wyposażenia do 3 izb lekcyjnych na potrzeby klas I-III,
5) wymiana mebli w nowej sali komputerowej,
6) zakup sprzętu sportowego i szafy na halę sportową,
7) zakup sprzętu komputerowego (tablice, drukarki, komputery),
8) zakup sprzętu do kuchni.

3.10.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU.

3.10.1. Struktura organizacyjna.
W skład Szkoły Podstawowej w Gotelpiu w minionym roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.
3.10.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gotelpiu średniorocznie pracowało 20 nauczycieli zatrudnionych na
12,62 etatu oraz 5 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,75 etatu.
3.10.3. Koszty działalności.
Łączne koszty działalności jednostki w minionym roku wyniosły 1 488 45,94 zł.

3.11.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU.

3.11.1. Struktura organizacyjna.

Oddział I 3-4 latki

Oddział II 4-5 latki

Oddział III 5-6 latki

25

25

25

W 2019 r. wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z żywienia.
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3.11.3. Koszty działalności.
Łączne koszty działalności jednostki w minionym roku wyniosły 976 456,05 zł.
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3.11.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku średniorocznie
pracowało 7 nauczycieli zatrudnionych na 6,46 etatu oraz 7 pracowników administracji i obsługi.

`

3.12.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. J. BRZECHWY W CZERSKU.

3.12.1. Struktura organizacyjna.
W 2019 r. do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. J. Brzechwy w Czersku uczęszczało łącznie 267
dzieci skupionych w 13 oddziałach. Trzy z nich funkcjonowały, jako oddziały integracyjne. Jednocześnie
178 dzieci uczęszczających do przedszkola korzystało z żywienia.

Lp.

Oddział

Liczba dzieci

1.

3 latki

24

2.

3-4 latki – integracyjny

20

3.

4-5-6 latki

18

4.

4 latki

24

5.

5 latki

24

6.

5-6 latki

23

7.

6 latki

23

8.

5-6 latki – integracyjny

22

9.

4-5 latki – integracyjny

18

10.

3 latki

18

11.

5 latki „0”

14

12.

3-4 latki „0”

22

13.

4-5 latki „0”

17

3.12.2. Zatrudnienie.
W 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. J. Brzechwy w Czersku średnioroczne zatrudnienie
nauczycieli wyniosło 25,03 etatu natomiast pracowników administracji i obsługi 15,65 etatu.
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3.12.3. Koszty działalności.
Łączne koszty działalności jednostki w minionym roku wyniosły 2 776 841,79 zł.

`
3.13.

OŚRODEK KULTURY W CZERSKU.

3.13.1. Struktura organizacyjna.
W skład Ośrodka Kultury w Czersku w minionym roku wchodziły:
1) ośrodek kultury, zlokalizowany przy ul. Szkolnej 11,
2) biblioteka publiczna, zlokalizowana przy ul. Dworcowej 30,
3) Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowane przy ul. Kościuszki 27 A.
3.13.2. Zatrudnienie.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Czersku wielkość zatrudnienia przedstawiała się
następująco:
1) ośrodek kultury:
a) 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 5,45 etatu,
b) 8 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, w tym 2 osoby opłacane ze środków
własnych instytucji,
2) biblioteka publiczna – 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na 2,75 etatu,
3) centrum informacji turystycznej – 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na 1,75
etatu.
3.13.3. Koszty działalności.
Koszty działalności jednostki w minionym roku przedstawiały się następująco:
1) ośrodek kultury – dotacja organizatora – 824 010,00 zł, w tym dotacje celowe 206 000,00 zł,
2) biblioteka publiczna:
a) dotacja organizatora – 159 000,00 zł,
b) dotacja z Biblioteki Narodowej – 9 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
3) Centrum Informacji Turystycznej – dotacja organizatora – 108 720,00 zł, w tym dotacja celowa
6 000,00 zł,
4) wydatki ze środków własnych OK w Czersku – 235 802,00 zł.

3.14.

OŚRODEK KULTURY W RYTLU.
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3.14.2. Zatrudnienie.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Rytlu wielkość zatrudnienia przedstawiała się
następująco:
1) ośrodek kultury:
a) Dyrektor
– 1 etat,
b) instruktor
– 3 etaty,
c) pracownik gospodarczy
– 1 etat,
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3.14.1. Struktura organizacyjna.
W skład Ośrodka Kultury w Rytlu w minionym roku wchodziły:
1) ośrodek kultury, zlokalizowany przy ulicy Ks. A. Kowalkowskiego 11 w Rytlu,
2) biblioteka publiczna, zlokalizowana w ośrodku kultury,
3) świetlice wiejskie w:
a) Zapędowie,
b) Krzyżu,
c) Gutowcu,
d) Klaskawie,
4) boisko sportowe w Rytlu.

`

2)
3)
4)

5)

d) sprzątaczka
– 1 etat,
e) pracownik administracyjny – 0,5 etatu,
f) 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć z języka
angielskiego w łącznym wymiarze 36 h miesięcznie lub wg potrzeb,
biblioteka publiczna – bibliotekarka – 0,5 etatu,
świetlica w Zapędowie – instruktor – 0,5 etatu,
instruktorzy w świetlicy w Gutowcu i Krzyżu:
a) 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, jako animatorzy, w wymiarze po
20 h miesięcznie lub wg potrzeb,
b) palacz zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w wymiarze godzin wg potrzeb w świetlicy
w Gutowcu,
boisko sportowe w Rytlu – pracownik gospodarczy – 1 etat.

3.14.3. Koszty działalności.
Koszty działalności jednostki w minionym roku przedstawiały się następująco:
1) ośrodek kultury:
a) dotacja organizatora – 405 457,00 zł, w tym dotacje celowe 68 000,00 zł,
b) dotacja z Pracowni Orange – 2 000,00 zł,
2) biblioteka publiczna:
a) dotacja organizatora – 44 000,00 zł,
b) dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
3) świetlica w Zapędowie – dotacja organizatora – 36 476,00 zł,
4) instruktorzy w świetlicy w Gutowcu i Krzyżu:
a) Gutowiec – 3 512,00 zł,
b) Krzyż – 4 555,00 zł,
5) wydatki ze środków własnych OK w Rytlu – 105 154,76 zł.

3.15.

OŚRODEK KULTURY W ŁĘGU.

Strona

3.15.2. Zatrudnienie.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Łęgu wielkość zatrudnienia przedstawiała się
następująco:
1) ośrodek kultury:
a) instruktorzy warsztatowi – 6 osób łącznie 2,85 etatu,
b) obsługa gospodarcza – palacz 0,5 etatu,
c) sprzątaczka – 0,25 etatu,
d) dyrektor – 1 etat,
e) instruktor zajęć tanecznych – umowa zlecenia/dwie grupy wiekowe, 2 h tygodniowo,
f) instruktor zajęć muzycznych – umowa zlecenia/gitara, zajęcia warsztatowe – 2 h tygodniowo,
g) instruktor zajęć warsztaty szachowe – umowa zlecenia – 2 h tygodniowo,
h) instruktor zajęć warsztaty tenisa ziemnego – umowa zlecenia – 2 h tygodniowo,
i) instruktor zajęć warsztaty gry na pianinie – faktura za wykonane godziny zajęć,
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3.15.1. Struktura organizacyjna.
W skład Ośrodka Kultury w Łęgu w minionym roku wchodziły:
1) ośrodek kultury, zlokalizowany przy ulicy Chojnickiej 30 w Łęgu,
2) biblioteka publiczna, zlokalizowana przy ulicy Chojnickiej 30 w Łęgu,
3) boisko sportowe i budynek socjalny LZS, zlokalizowane przy ulicy Dworcowej w Łęgu.

`
2) biblioteka publiczna – 0,5 etatu,
3) boisko sportowe i budynek socjalny LZS – 0,125 etatu.

Strona
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3.15.3. Koszty działalności.
Koszty działalności jednostki w minionym roku przedstawiały się następująco:
1) ośrodek kultury – 528 320,00 zł, w tym koszty pokryte z dotacji podmiotowej – 383 000,00 zł oraz
dotacji celowej – 64 000,00 zł,
2) biblioteka publiczna – 39 180,00 zł, w tym koszty pokryte z dotacji podmiotowej – 35 000,00 zł,
3) dotacja z Biblioteki Narodowej – 6 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

`

4. ZADANIA I KOMPETENCJE BURMISTRZA.
4.1. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ.
W 2019 roku Rada Miejska w Czersku odbyła 12 posiedzeń. Na sesjach w 2019 roku podjęto łącznie
154 uchwały. Wykonanie zdecydowanej większości z nich powierzono Burmistrzowi.

Strona
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Szczegółową informację na temat podjętych uchwał oraz sposobu ich realizacji zawiera poniższa tabela:

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CZERSKU W 2019 ROKU ORAZ SPOSÓB ICH WYKONANIA

Nr uchwały

Data podjęcia

IV/47/19

29.01.2019

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku

IV/48/19

29.01.2019

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Czersku na rok 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku

29.01.2019

zmiany uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym Rady Miejskiej w Czersku

29.01.2019

zmiany uchwały nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
niektórych jednostek organizacyjnych gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej
w Czersku

29.01.2019

zmiany uchwały nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przekształcenia
zakładu budżetowego „Administracja Zasobów
Komunalnych” w Czersku w jednostkę budżetową

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Administracji Zasobów Komunalnych
w Czersku

IV/49/19

IV/50/19

IV/51/19

Uchwała w sprawie

Sprawozdanie z wykonania

`

IV/52/19

IV/53/19

IV/54/19

IV/55/19

IV/56/19

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście
Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi
Rytel

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Zakładowi Usług Komunalnych Sp.
z o. o. w Czersku

29.01.2019

zmiany uchwały nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

29.01.2019

zmiany uchwały nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

29.01.2019

29.01.2019

29.01.2019

`

29.01.2019

zmiany uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

IV/58/19

29.01.2019

zmiany uchwały nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz pełnomocnikowi Burmistrza ds.
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

IV/59/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącemu

IV/60/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącemu

IV/61/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącym

IV/57/19

`

IV/62/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącym

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącemu

IV/63/19

29.01.2019

IV/64/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącym

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącym

IV/66/19

29.01.2019

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Czersku oraz skarżącej

V/67/19

26.02.2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na
lata 2019 - 2033

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

IV/65/19

`

V/68/19

26.02.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

V/69/19

26.02.2019

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
powiatowych nr 2605G i 2611G

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
oraz Powiatowi Chojnickiemu

26.02.2019

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej nr 542/2
położonej w obrębie ewidencyjnym Rytel

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

V/71/19

26.02.2019

zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic:
Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

V/72/19

26.02.2019

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

V/73/19

26.02.2019

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącemu

V/70/19

`

V/74/19

26.02.2019

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącemu

VI/75/19

26.03.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

VI/76/19

26.03.2019

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

26.03.2019

poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana inkasentom

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic:
Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej
w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia,
Browarowej i Starego Urzędu w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/77/19

VI/78/19

VI/79/19

`

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej
w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej,
Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/82/19

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
ul. Długiej w mieście Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/83/19

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej
w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/80/19

VI/81/19

VI/84/19

`

VI/85/19

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze

VI/86/19

26.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych,
letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/87/19

26.03.2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czersk oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
1 września 2019 roku

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

VI/88/19

26.03.2019

wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
dotychczasowych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

26.03.2019

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone w 2019 r.

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VI/89/19

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

`

26.03.2019

Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Administracji Zasobów Komunalnych
w Czersku

VI/91/19

26.03.2019

połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury
w Rytlu i Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję Kultury
o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Czersku”

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Ośrodkom Kultury

VI/92/19

26.03.2019

konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VII/93/19

12.04.2019

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VIII/94/19

30.04.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

VIII/95/19

30.04.2019

udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na
budowę drogi 2612G Czersk – Łukowo

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
oraz Powiatowi Chojnickiemu

VI/90/19

`

VIII/96/19

30.04.2019

zmiany uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Karsin z dnia 18 grudnia 2018 roku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
oraz Gminie Karsin

VIII/97/19

30.04.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

VIII/98/19

30.04.2019

wniesienia w formie aportu prawa własności nieruchomości
nr 1686/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Czersk,
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Czersku

30.04.2019

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2019

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Administracji Zasobów Komunalnych
w Czersku

VIII/100/19

30.04.2019

zmiany uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk

uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej
w Czersku oraz szkołom na terenie Gminy Czersk

VIII/101/19

30.04.2019

zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana szkołom na terenie Gminy Czersk

VIII/99/19

`

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy
Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

ustalenia dopłat do grup taryfowych

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku oraz Zakładowi Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Czersku

28.05.2019

udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku –
Kościele Parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny
w Czersku

IX/105/19

28.05.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk
w obrębie geodezyjnym Rytel

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

IX/106/19

28.05.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we
wsi Łąg

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

IX/102/19

IX/103/19

IX/104/19

28.05.2019

28.05.2019

`

IX/107/19

IX/108/19

IX/109/19

IX/110/19

IX/111/19

28.05.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

28.05.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej
i 21 Lutego w Czersku – ze zmianą „2007”

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

28.05.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz
części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg –
Lipki

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

28.05.2019

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub
dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą
na własny rachunek na terenie Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

28.05.2019

wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku
do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym

`

IX/112/19

28.05.2019

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Wojewodzie Pomorskiemu

X/113/19

25.06.2019

udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

X/114/19

25.06.2019

przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2018
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2018

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

X/115/19

25.06.2019

absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu
Gminy Czersk za rok 2018

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

X/116/19

25.06.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

X/117/19

25.06.2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na
lata 2019 – 2033

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

X/118/19

25.06.2019

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

`

25.06.2019

ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Czersku

25.06.2019

uchylenia uchwały nr XXIX/278/17 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Czersk do realizacji partnerskiego zadania Olimpiada Wiedzy
o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

X/121/19

25.06.2019

zmiany uchwały nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej
w Czersku

X/122/19

25.06.2019

wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy Czersk
odcinków dróg leśnych

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

X/123/19

25.06.2019

regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

X/119/19

X/120/19

`

25.06.2019

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

X/125/19

25.06.2019

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

XI/126/19

30.07.2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na
lata 2019 – 2033

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

XI/127/19

30.07.2019

wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

XI/128/19

30.07.2019

poboru opłaty targowej w drodze inkasa

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana inkasentom

XI/129/19

30.07.2019

przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

X/124/19

`

XI/130/19

30.07.2019

wzniesienia pomnika – miejsca pamięci związanego
z nawałnicą w dniu 11 sierpnia 2017 roku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

XI/131/19

30.07.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 21 Lutego
w mieście Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

XI/132/19

30.07.2019

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącej

XI/133/19

30.07.2019

regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XII/134/19

30.09.2019

zmiany uchwały nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia
30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk
ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad
używania

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XII/135/19

30.09.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

`

XII/136/19

30.09.2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na
lata 2019 – 2033

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

XII/137/19

30.09.2019

wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

30.09.2019

zmiany uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu
określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku, Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku oraz
placówkom oświatowym na terenie Gminy Czersk

30.09.2019

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
została przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej
w Czersku i placówkom oświatowym na terenie Gminy
Czersk

30.09.2019

zmiany uchwały nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i publicznych innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku, Zespołowi Obsługi Finansowej w Czersku oraz
placówkom oświatowym na terenie Gminy Czersk

XII/138/19

XII/139/19

XII/140/19

`

30.09.2019

zmiany uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego
programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego
wspierania dzieci i młodzieży

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XII/142/19

30.09.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite
w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XII/143/19

30.09.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk
w rejonie ulic: Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

XII/144/19

30.09.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy
21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
została przekazana Marszałowi Województwa
Pomorskiego, Staroście Chojnickiemu i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

XII/141/19

XII/145/19

30.09.2019

`

30.09.2019

zmiany uchwały nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

30.09.2019

zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody
na terenie Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

30.09.2019

pozbawienia ul. Targowej w Czersku kategorii drogi gminnej
oraz zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Czersku do kategorii
dróg gminnych

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Marszałowi Województwa
Pomorskiego

XII/149/19

30.09.2019

przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych nr 2679G ulica
Łukowska w Czersku, nr 2612G Czersk – Skrzypówki
– Łukowo, nr 2614G Pustki – Gotelp, nr 2608G Czersk
– Klaskawa – Mosna, nr 2677G ulica Bema w Czersku
i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Powiatowi Chojnickiemu

XII/150/19

30.09.2019

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

XII/146/19

XII/147/19

XII/148/19

`

XIII/151/19

29.10.2019

uchwalenia Statutu Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana radnym

XIII/152/19

29.10.2019

nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy
Czersk

XIII/153/19

29.10.2019

nadania nazwy „Skwer im. Księdza Franciszka
Smaglińskiego” terenowi położonemu przy Cmentarzu
Honorowym w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Fundacji „Naji Goche”

XIII/154/19

29.10.2019

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zapora, Duża
Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort,
Konigórtek oraz Modrzejewo

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana sołtysowi Rytla

XIII/155/19

29.10.2019

przystąpienia Gminy Czersk do Związku Gmin Pomorskich

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

29.10.2019

uchylenia uchwały nr X/124/19 w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XIII/156/19

`

XIII/157/19

XIII/158/19

XIII/159/19

XIII/160/19

XIII/161/19

29.10.2019

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

29.10.2019

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

29.10.2019

określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania
okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania
ich wysokości

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku
i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego

29.10.2019

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i została przekazana M-GOPS w Czersku
oraz przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego

29.10.2019

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania
na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i została przekazana M-GOPS w Czersku

`

XIV/162/19

26.11.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

XIV/163/19

26.11.2019

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na
lata 2019 – 2033

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

26.11.2019

obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

26.11.2019

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

26.11.2019

określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XIV/164/19

XIV/165/19

XIV/166/19

`

XIV/167/19

26.11.2019

ustalenia opłaty targowej

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XIV/168/19

26.11.2019

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej

XIV/169/19

26.11.2019

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej

XIV/170/19

26.11.2019

powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku prowadzenia zadania własnego Gminy

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku

XIV/171/19

26.11.2019

uchylenia uchwały nr XXXVI/292/14 w sprawie powierzenia
Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku
zarządzania składowiskami odpadów komunalnych

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku

26.11.2019

zmiany uchwały nr XXV/239/16 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

XIV/172/19

`

26.11.2019

przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk w 2020 roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

26.11.2019

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

26.11.2019

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Czersk

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XIV/176/19

26.11.2019

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych
przepompowni ścieków

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XIV/177/19

26.11.2019

zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+” w Czersku

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana do Dziennego Domu „Senior+”

XIV/173/19

XIV/174/19

XIV/175/19

`

XIV/178/19

26.11.2019

zmiany uchwały nr XII/130/15 w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior+” w Czersku

XIV/179/19

26.11.2019

stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana gimnazjom na terenie Gminy Czersk

26.11.2019

ustalenia zasad drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana przedszkolom publicznym na terenie
Gminy Czersk

26.11.2019

ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego do I klas
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana szkołom podstawowym na terenie
Gminy Czersk

26.11.2019

zmiany uchwały nr XXIV/217/16 w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Zespołowi Obsługi Finansowej
w Czersku

XIV/180/19

XIV/181/19

XIV/182/19

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana do Dziennego Domu „Senior+”

`

XIV/183/19

26.11.2019

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Administracji Zasobów
Komunalnych w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącemu oraz Dyrektorowi Administracji
Zasobów Komunalnych w Czersku

XIV/184/19

26.11.2019

zmiany uchwały nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata
2020 – 2037

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XV/185/19

10.12.2019

XV/186/19

10.12.2019

uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku,
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i przekazana Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku

XV/187/19

10.12.2019

wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

XV/188/19

10.12.2019

udzielenia pomocy Gminie Karsin

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
oraz Gminie Karsin

`

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku

XV/189/19

10.12.2019

zmiany uchwały nr IX/103/19 w sprawie ustalenia dopłat do
grup taryfowych

XV/190/19

10.12.2019

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na
okres dłuższy niż trzy lata

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

XV/191/19

10.12.2019

wzniesienia pomnika – obelisku upamiętniającego Braci
Gnacińskich

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

XV/192/19

10.12.2019

zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych, na
działce nr 5 obręb Złotowo i działce nr 298 obręb Klaskawa

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

10.12.2019

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii
komunikacyjnej Łąg – Wieck – Wojtal – Czersk

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

10.12.2019

zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu nowych
inwestycji przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku

XV/193/19

XV/194/19

`

XV/195/19

10.12.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi
Łąg-Kolonia

XV/196/19

10.12.2019

wskazania trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku
do Społecznej Rady Kultury

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym

XV/197/19

10.12.2019

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2020

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym

XV/198/19

10.12.2019

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Czersku na rok 2020

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana radnym

XV/199/19

10.12.2019

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana skarżącemu

10.12.2019

zmiany uchwały nr XIII/151/19 w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Czersk

uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i została przekazana radnym

XV/200/19

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

4.2. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość majątku Gminy wyniosła 281 888 273 PLN. Na powyższą
wartość złożyły się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne administrowane
w sposób bezpośredni lub pośredni przez Gminę Czersk:
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2019 r. w PLN

w bezpośrednim zarządzie Gminy
1.

Rzeczowe aktywa trwałe

186 723 088

2.

Wartości niematerialne i prawne

134 857

administrowany w sposób pośredni
3.

Rzeczowe aktywa trwałe

94 723 361

4.

Wartości niematerialne i prawne

306 967

MAJĄTEK OGÓŁEM

281 888 273

4.2.1. Grunty stanowiące własność Gminy.
Lp.

Wyszczególnienie

I.

Powierzchnia w m2

Wartość w PLN

w granicach administracyjnych miasta

1.

Grunty

II.

1 032 604

13 648 426

w granicach administracyjnych gminy

2.

Grunty
Ogółem (I + II)

4 740 409

24 036 838

5 773 013

37 685 264

Wyszczególnienie

Wartość w PLN

0

Grunty i wieczyste użytkowanie

37 685 264

I

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

59 784 305
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II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

146 429 433

III

Kotły i maszyny energetyczne

1 349 455

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2 041 563

V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

430 059

VI

Urządzenia techniczne

8 225 719

VII

Środki transportu

6 463 102

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane

13 153 767

Razem

275 562 667

4.2.3. Wartości niematerialne i prawne.
Grupa

Wyszczególnienie

Wartość w PLN

1

Wartości niematerialne i prawne

441 824

Razem

441 824

4.2.4. Podmioty zarządzające majątkiem Gminy.
Zarządzający

Wartość w PLN

1.

Jednostki budżetowe

236 392 707

2.

Jednoosobowa Spółka Gminna

40 400 886

3.

ZOZ

395 520

4.

Instytucje Kultury

4 699 160
281 888 273
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4.2.5. Gminne, inne niż własność, prawa majątkowe i o posiadaniu.
Wyszczególnienie

Lp.

Wartość w PLN

w spółkach utworzonych przez Gminę
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

1.

19 743 950

w innych podmiotach
1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

1 610 550

2.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.

500

3.

Spółdzielnia Socjalna

500

4.2.6. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019 r.
Sprzedaż praw własności nieruchomości.

1.

Rytel, ul. Ostrowska 4, działka zabudowana nr 390/3 o pow. 0,0240 ha

2.

Czersk, ul. Adama Mickiewicza, działka nr 4398 o pow. 0,0938 ha

3.

Czersk, ul. Józefa Ostrowskiego, działka nr 400/51, 400/61 i 400/62 pow. 0,0115 ha

4.

Czersk, ul. kpt. Szczepańskiego, działka nr 2321/4 o pow. 0,0201 ha

5.

Krzyż, działka nr 426 o pow. 0,3100 ha

6.

Mokre, działka nr 309/4 o pow. 0,1683 ha

7.

Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/23 o pow. 0,0020 ha

8.

Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/24 o pow. 0,0020 ha

9.

Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/25 o pow. 0,0019 ha

10.

Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/26 o pow. 0,0019 ha

11.

Złotowo, działka nr 318/7 o pow. 0,0036 ha

12.

Czersk, ul. Czerwonych Maków, działka nr 1277/7 pow. 0,1624 ha
Sprzedaż lokali mieszkalnych.

1.

Lokal mieszkalny Zapędowo 12/2

2.

Lokal mieszkalny Kamionka 14/11
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3.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/7

4.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/18

5.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Gen. Andersa 5/24

6.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. 21 Lutego 2/6

7.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Chojnicka 14/2
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

1.

Czersk, ul. Gen. Sikorskiego, działka nr 384/195 o pow. 0,0018 ha

2.

Czersk, ul. Dworcowa 23, dz. 348/1 pow. 0,1686 ha /2 – 3 rata raty/

3.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności

Działki przejęte przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego.

1.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 112/6

0,0003 ha

2.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 105/1

0,0014 ha

3.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 102/8

0,0041 ha

4.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 111/9, 111/11

0,0012 ha

5.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 112/12

0,0021 ha

6.

ul. Rodzinna w Czersku, dz. nr 1528/14

0,0263 ha

7.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 111/13

0,0016 ha

8.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 160/4

0,0028 ha

9.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 111/7, 111/6

0,0103 ha

10.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 159/2

0,0024 ha

11.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 154/1

0,0328 ha

12.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 127/5

0,0026 ha

13.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 2136/1

0,0041 ha

14.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 117/1

0,0013 ha
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ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 2135/7

0,0013 ha

16.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 114/1

0,0034 ha

17.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 128/5

0,0026 ha

18.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 112/8

0,0021 ha

19.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 2135/5

0,0006 ha

20.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 2135/9

0,0019 ha

21.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 116/1

0,0025 ha

22.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 121/1, 122/1

0,0094 ha

23.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 128/3

0,0043 ha

24.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 138/1

0,0042 ha

25.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 158/2

0,0046 ha

26.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 144/9

0,0041 ha

27.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 144/11

0,0027 ha

28.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 113/1

0,0040 ha

29.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 112/10

0,0028 ha

30.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 139/1, 156/1

0,0319 ha

31.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 127/3

0,0033 ha

32.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 2137/1

0,0084 ha

33.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 143/13

0,0023 ha

34.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 115/1

0,0033 ha

35.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 118/1

0,0025 ha

36.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 106/1

0,0071 ha

37.

ul. Ks. Nagierskiego w Rytlu, dz. nr 445/1

0,1817 ha

38.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 144/7

0,0027 ha

Strona

15.

78

`

`
39.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 143/11

0,0004 ha

40.

ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr 143/9

0,0021 ha

41.

ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku, dz. nr 1808/1

0,0515 ha

42.

droga w Złym Mięsie, dz. nr 98/2

0,0565 ha

43.

ul. Ks. Nagierskiego w Rytlu, dz. nr 454/4

0,0085 ha

4.2.6.5.

Działki przejęte przez Gminę na podstawie decyzji Burmistrza Czerska.

1.

ul. Starego Urzędu w Czersku, dz. nr 886/4

0,0017 ha

2.

ul. Cmentarna w Czersku, dz. nr 495/3

0,0020 ha

3.

Złotowo, droga, dz. nr 111/4

0,0519 ha

4.

ul. Krótka w Gutowcu, dz. nr 276/13

0,0590 ha

4.2.6.6.

Mienie nabyte przez Gminę w drodze umowy cywilno-prawnej.

1.

grunt pod remizą OSP w Czersku, dz. Nr 2005/1

0,0096 ha

2.

działka nr 450/2 w Krzyżu

0,1200 ha

3.

działka nr 454 pod przedszkole w Łęgu

0,4645 ha

4.

droga w Gutowcu, dz. Nr 276/8

0,0837 ha

5.

droga, dz. Nr 236/6 obr. Łubna

0,1325 ha

4.2.6.7.
Mienie nabyte przez Gminę na podstawie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności pod budownictwo mieszkaniowe.
ul. Kolejowa 1 w Czersku

1.

Działki przejęte przez Gminę na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.
ul. Cicha w Czersku, dz. nr 1427/1

0,4033 ha

4.2.7. Dochody Gminy z tytułu wykonywania praw własności w 2019 r.
Z tytułu wykonywania praw własności Gmina Czersk w 2019 r. uzyskała dochody w łącznej wysokości
2 078 077,61 zł, na które złożyły się wpływy:
1) ze sprzedaży
- 489 354,47 zł,
2) z dzierżawy
- 1 477 920,09 zł,
3) z opłat wieczystego użytkowania gruntów, zarządu
21 097,17 zł,
4) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
70 685,43 zł,
5) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, służebności
19 020,45 zł.
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4.2.6.8.
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1.

`
4.2.8. Analiza wskaźnikowa mienia gminnego.
Z przytoczonych powyżej danych wynika, iż w 2019 r. wartość:
1) rzeczowego majątku trwałego, w bezpośrednim zarządzie Gminy, przypadającego na jednego
mieszkańca, wyniosła 8 874 zł,
2) majątku Gminy administrowanego w sposób pośredni, przypadającego na jednego mieszkańca,
wyniosła 4 513 zł,
3) inwestycji w toku, przypadających na jednego mieszkańca, wyniosła 279 zł.

4.3. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA.
W budżecie Gminy Czersk na 2019 r., na wydatki o charakterze inwestycyjnym, zaplanowano 11 939 368
PLN. Poziom realizacji wydatków wyniósł 96,1%, co stanowi kwotę 11 475 704,53 PLN.
4.3.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa
– etap VI.
Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę kolejnego odcinka (1,6 km) sieci wodociągowej na
terenie Będźmierowic i Klaskawy.
4.3.2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich.
W ramach zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych odcinków sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach wiejskich (wod-kan. w Lipkach Górnych, wodociągowej
– ul. Gajowa i Wyb. pod Strugę w Złotowie oraz wod-kan. – ul. Akacjowa w Malachinie). Ponadto
wybudowano sieć wodociągową w Odrach – ul. Polna (150 mb), wod-kan. – ul. Ogrodowa w Rytlu
(781 mb wodociągu i 656 mb kanalizacji) oraz odcinek sieci wod-kan. w Kurkowie (10 mb).
Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Malachinie
(ul. Podleśna i Szkolna) oraz sieci wodociągowej w Złotowie, Wyb. pod Łąg są ujęte w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.3.3. Budowa sieci wodociągowej do Błot.
Wybudowano sieć wodociągową wzdłuż drogi Rytel – Błota (2,8 km) wraz z jej przejściem pod torami
kolejowymi.
4.3.4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie - dokumentacja do wniosku
o dofinansowanie.
Zlecono przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do
miejscowości Zapora, Modrzejewo, Konigort oraz Duża Klonia, który był niezbędnym elementem wniosku
o dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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4.3.6. Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Łubna.
Wykonano energooszczędną wiatę ogniskową na placu rekreacyjnym w Łubnej. Oświetlenie wewnątrz
wiaty zasilane jest panelem solarnym, a teren pod wiatą utwardzono kostką betonową. Ponadto
ustawiono drewniany stół i ławki. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Aktywne Sołectwo
Pomorskie 2019.
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4.3.5. Modernizacja dróg transportu rolnego.
Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB odcinek drogi Malachin
– Malachin Cegielnia – etap II (502 mb dł. x 4 mb szer. = 2.008 m2). Ponadto w związku z nawałnicą
i wyrządzonymi przez nią szkodami w infrastrukturze drogowej Gmina Czersk otrzymała dodatkowe
środki na utwardzenie płytami YOMB drogi Lutom – Brda – Żukowo (500 mb dł. x 4 mb szer. = 2.000 m2).

`
4.3.7. Budowa chodników – fundusz sołecki.
Wybudowany został chodnik w Sołectwie Odry na ul. Długiej oraz w Sołectwie Zapędowo przy świetlicy
wiejskiej.
4.3.8. Budowa i modernizacja dróg.
W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) ułożono płyty YOMB w ciągu ulicy Dworcowej w Gutowcu (800 m2),
2) wykonano stabilizację emulsją asfaltową odcinków drogi Gutowiec – Kurkowo (800 m2) oraz
Mokre – Zamość (800 m2),
3) dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB
– zadania realizowane przez sołectwa,
4) dofinansowano budowę chodników – zadania realizowane przez sołectwa i osiedla.
Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy dróg w Złotowie i Klaskawie
oraz budowy drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Przyjaźni są ujęte w wykazie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.3.9. Modernizacja dróg – fundusz solecki.
Zmodernizowano nawierzchnię dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt YOMB w sołectwach:
Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Kurcze, Lipki, Łubna, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Mosna, Malachin,
Wieck, Zapędowo, Złotowo.
4.3.10. Budowa chodników – środki osiedli.
W ramach zadania wybudowano chodniki w Czersku. Utwardzono plac obok garaży przy na ul. gen.
Sikorskiego – Osiedle nr 1. Osiedle nr 2 wybudowało chodnik przy ul. Jana Pawła II, Osiedle nr 3 przy
ul. gen. Bema, natomiast Osiedle nr 4 przy ul. Łosińskiej i ul. Łąkowej.
4.3.11. Utwardzenie odcinka drogi Dąbki – Konewki.
Utwardzono odcinek drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB (1462 m2).
4.3.12. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu – dokumentacja.
Opracowano dokumentację budowy ulicy Raciążskiej w Rytlu (nawierzchnia bitumiczna, odwodnienie
i oświetlenie).
4.3.13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I)
w Czersku (CzBO).
W ramach zadania utwardzono odcinek ul. Okrężnej (280 m2) oraz odcinek ul. Sportowej (608 m2)
poprzez ułożenie płyt YOMB na jezdni o szerokości 4 metrów.
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4.3.15. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I (CzBO).
W związku z przyznanym Gminie Czersk dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja
części miasta Czersk” ze środków unijnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, odstąpiono od realizacji inwestycji w 2019 roku. Przedmiotowe
zadanie jest objęte umową o dofinansowanie, a rozpoczęcie jego realizacji jest planowane na 2020 rok.
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4.3.14. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.
Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w związku
z przedłużającymi się uzgodnieniami z GDDKiA o/Gdańsk oraz nieuregulowanym stanem prawnym
dz. nr 881/2, co wydłużyło etap projektowania. W konsekwencji nastąpiła konieczność przeprowadzenia
tzw. procedury ZRID, która umożliwi przejęcie w/w działki i uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację
inwestycji. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa.

`
4.3.16. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO).
Utwardzono odcinek drogi w Mosnej poprzez ułożenie płyt YOMB (220 m2).
4.3.17. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB – etap I (CzBO).
Ułożono płyty YOMB na odcinku drogi w Zapędowie w kierunku leśniczówki (366 m2).
4.3.18. Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach (CzBO).
W ramach zadania ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku gruntowej nawierzchni drogi (400 m2).
4.3.19. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB – etap II (CzBO).
Utwardzono kolejny odcinek drogi poprzez ułożenie płyt YOMB (400 m2).
4.3.20. Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu – etap II (CzBO).
Ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku ulicy na szerokości 4 metrów (366 m2).
4.3.21. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek
i Nowej Juńczy (CzBO).
Wykonano ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi w kierunku miejscowości Rówki (400 m2).
4.3.22. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza
poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO).
Utwardzono odcinki dróg w Nowej Juńczy (211,5 m2) i Starej Juńczy (211,5 m2) poprzez ułożenie płyt
YOMB.
4.3.23. Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB.
W ramach zadania ułożono płyty YOMB w ciągu ulic: Wyzwolenia (540 m2), Gajowej (736 m2),
Sienkiewicza (700 m2), Bohaterów Września (440 m2).
4.3.24. Budowa ulicy ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu.
W ramach zadania wykonano I etap budowy drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
kamiennego 0 – 31,5 mm, co ma umożliwić przejazd samochodom ciężarowym, aby omijały centrum
Rytla.
4.3.25. Budowa ulicy Cichej w Łęgu.
W ramach zadania przeprowadzono prace związane z budową ul. Cichej w Łęgu. Ułożono sieć
kanalizacji deszczowej oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż cmentarza
wybudowano także parking.
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4.3.27. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo,
Wyb. pod Łąg.
Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w związku
z trwającymi pracami projektowymi przebudowy DK22 na odcinku Czersk – Czarna Woda, które są
zlecone przed GDDKiA o/Gdańsk i przedłużającą się procedurą uzgodnienia, w zakresie projektowanego
skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową, co uniemożliwiło realizację prac projektowych i uzyskiwanie
uzgodnień branżowych.
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4.3.26. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem.
Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w związku
z trwającymi pracami projektowymi przebudowy DK22 na odcinku Czersk – obwodnica Chojnic, które są
zlecone przez GDDKiA o/Gdańsk i przedłużającą się procedurą uzgodnienia, w zakresie projektowanego
skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową, co uniemożliwiło realizację prac projektowych i uzyskiwanie
uzgodnień branżowych.

`

4.3.28. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Alei 1000-lecia
w Czersku wraz z parkingiem.
Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w związku
z opracowywanym operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych z centrum Czerska
i koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji przebudowy istniejącego wylotu sieci kanalizacji
deszczowej w Alei 1000-lecia w Czersku oraz rozszerzeniem zakresu projektu branży drogowej.
4.3.29. Modernizacja mostu w Wojtalu – projekt.
Opracowano dokumentację projektową modernizacji mostu na rzece Wdzie, przy dawnym młynie,
zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej.
4.3.30. Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii.
Wykonano stabilizację emulsją asfaltową odcinka drogi Łąg-Kolonia – Budziska (600 m2).
4.3.31. Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie.
W ramach zadania utwardzono zatokę dla autobusu szkolnego w Łukowie poprzez ułożenie kostki
betonowej.
4.3.32. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu.
W związku z przedłużającą się procedurą odbioru końcowego inwestycji wydatek ujęto w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.3.33. Przebudowa ulic w centrum Czerska – projekt (ulice: Królowej Jadwigi,
dr Zielińskiego, Rynkowa i gen. Hallera).
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania od GDDKiA o/Gdańsk warunków odprowadzenia wód
opadowych z ulic projektowanych w centrum Czerska poprzez drogę krajową nr 22 (ul. Kościuszki) do
odbiornika – Czerskiej Strugi, w rejonie Al.1000-lecia w Czersku oraz konieczność opracowania operatu
wodnoprawnego, wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019.
4.3.34. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację
skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego.
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach osiedlowych wykonano i oznakowano dwa progi
spowalniające ruch.
4.3.35. Budowa dróg transportu rolnego.
Utwardzono odcinki dróg Malachin – Malachin Cegielnia oraz Lutom – Brda – Żukowo poprzez ułożenie
płyt YOMB. Środki stanowiły wkład własny przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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4.3.37. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW).
W ramach zadania wykonano drugą część rytelskiej promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy
o nawierzchni z kostki brukowej i wyposażonej w energooszczędne oświetlenie LED. Przygotowano
również instalację do montażu monitoringu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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4.3.36. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy (RPO).
W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych zgód związanych z wykonaniem infrastruktury
turystycznej w Wojtalu (umowa na użytkowanie gruntów należących do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz zezwolenia na wykonanie prac rozbiórkowych istniejących pomostów)
wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

`

4.3.38. Utwardzenie terenu przy stanicy wodnej w Ostrowitem.
Utwardzono teren przylegający do stanicy wodnej przy jeziorze w celu poprawy warunków wodowania
i wyciągania łódek regatowych oraz kajaków i rowerów wodnych.
4.3.39. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola
– etap I.
Wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – droga do Dąbek, wzdłuż drogi
wojewódzkiej, który ma przebiegać w pasie ppoż. po terenach leśnych.
4.3.40. Wykup nieruchomości.
Wykupiono łącznie 1,2174 ha gruntów.
4.3.41. Budowa remizy OSP w Krzyżu.
W ramach zdania zrealizowano I etap – wybudowano stan surowy otwarty remizy strażackiej. Natomiast
w związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym część kwoty związanej z realizacją drugiego etapu inwestycji ujęto w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.3.42. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku.
Opracowano dokumentację techniczną dla budowy kolejnego wielorodzinnego budynku komunalnego
zlokalizowanego przy ul. Transportowców w Czersku, który ma zastąpić istniejące obiekty mieszkalne,
zaadaptowane po byłej jednostce wojskowej. Część opłaty przyłączeniowej dla zasilania energetycznego
projektowanego budynku komunalnego ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019.
4.3.43. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO).
Środki finansowe przeznaczono na opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz dokumentacji
projektowej budynku dworca PKP w Czersku w celu renegocjacji zakresu wniosku o dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
4.3.44. Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu.
W ramach zadania przygotowano koncepcję przebudowy budynku Ośrodka Kultury w Czersku oraz
wykonano dokumentację przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Rytlu. Koszty związane
z wykonaniem dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Czersku ujęto
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.3.45. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji.
Przeprowadzono w CIT prace związane z wydzieleniem pomieszczenia konferencyjnego poprzez montaż
szklanej ścianki wraz z drzwiami przesuwnymi. Ponadto w budynku wydzielono pomieszczenie
gospodarcze, zamontowano nagłośnienie, klimatyzację oraz doprowadzono sieć LAN.
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4.3.47. Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku.
Przeprowadzono modernizację cmentarza honorowego. W ramach środków pokryto część kosztów
wykonania utwardzenia alejek poprzez ułożenie kostki betonowej.
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4.3.46. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy – etap III
– dokumentacja.
Z uwagi na brak ofert od wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane. Jego realizację odłożono na
2020 rok.

`
4.3.48. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz
z dokumentacją.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji części pomieszczeń
budynku Urzędu Miejskiego (nowsza część) oraz wykonano prace budowlane i adaptacyjne. Na I piętrze,
w miejscu dotychczasowej sali obrad, powstały 4 nowe pomieszczenia biurowe, a na parterze nowe
pomieszczenia kasy i Biura Obsługi Interesanta. Pozwoliło to w znacznym stopniu poprawić warunki
obsługi klientów, a także warunki pracy w Urzędzie.
4.3.49. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku.
Środki z tego zadania przeznaczono na zakup samochodu marki Toyota Proace przeznaczonego na
potrzeby Urzędu.
4.3.50. Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku”.
Środki z tego zadania przeznaczono na zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu.
4.3.51. Zakup centrali telefonicznej.
Zakupiono nową cyfrową centralę telefoniczną, która zastąpiła kilkunastoletnie dotychczasowe
urządzenie analogowe.
4.3.52. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu.
Dofinansowano zakup samochodu typu SUV dla Policji w Czersku.
4.3.53. Modernizacja systemu monitoringu.
Wykonano połączenie światłowodowe ze Szkoły Podstawowej nr 2 do Urzędu Miejskiego wraz
z instalacją, przeniesieniem oraz modernizacją systemu monitoringu – montaż 3 nowych kamer,
uruchomienie 7 stałych, montaż i wymiana 7 mostów radiowych, włączenie kamer do monitoringu
miejskiego.
4.3.54. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO).
Wymieniono ogrodzenie wokół terenu szkoły podstawowej na długości 226 mb wraz wymianą bramy
wjazdowej i dwóch furtek (ogrodzenie z paneli wraz z podmurówką o wys. 1,5 m).
4.3.55. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
Wymieniono istniejącą nawierzchnię parkingu przed szkołą z trylinki na kostkę brukową betonową.
4.3.56. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO).
Utwardzono część terenu boiska szkolnego poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej na istniejącej
wyeksploatowanej nawierzchni bitumicznej (267 m2).
4.3.57. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu.
Opracowano koncepcję rozbudowy budynku szkoły. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji
projektowej ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
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4.3.59. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach
– projekt.
Z uwagi na brak ofert wykonawców realizację zadania odłożono na 2020 rok.
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4.3.58. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.
Zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków z przeznaczeniem dla obsługi budynku szkolnego.

`

4.3.60. Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
Zmodernizowano ogrodzenie przy szkole.
4.3.61. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku.
Wymieniono kolejny odcinek ogrodzenia terenu przedszkola.
4.3.62. Budowa Przedszkola Samorządowego w Łęgu.
W ramach zadania opracowano koncepcję budynku przedszkola oraz uporządkowano teren, na którym
ma stanąć przyszły obiekt.
4.3.63. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Czersku.
Pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadania związanego z budową podjazdu do przedszkola dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Podjazd został wykonany.
4.3.64. Zakup kotła do kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
Zakupiono kocioł na potrzeby kuchni.
4.3.65. Przebudowa wejścia do budynku „Senior+” w Czersku – projekt.
Wykonano dokumentację projektową na potrzeby przebudowy wejścia do pomieszczeń „Senior+”.
4.3.66. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku.
Wykonano dokumentację projektową budynku żłobka w Czersku, który ma się mieścić przy Przedszkolu
Samorządowym nr 2. Natomiast część opłaty przyłączeniowej dla zasilania energetycznego
projektowanego obiektu ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019.
4.3.67. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku.
Środki przeznaczono na budowę odcinków sieci wod-kan. w ul. Konopnickiej (kan. 87 mb i wod. 89 mb),
wod. w ul. Ceynowy (904 mb), wod-kan. w ul. Tucholskiej (24 mb), wod-kan. w ul. Gajowej (kan. 217 mb
i wod. 206 mb), wod-kan. w ul. Bolesława Chrobrego (9 mb), ul. Morelowej (8 mb), ul. Starogardzkiej
(26 mb), ul. Łąkowej (16 mb) oraz ul. Łukowskiej (6 mb).
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4.3.69. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki.
Sołectwo Gutowiec zakupiło oprawę oświetleniową. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji
projektowej oświetlenia drogowego przez Sołectwo Łąg (ul. ks. Worzałły), Krzyż (Kłodnia) i Rytel
(ul. Polna, ul. Bursztynowa, ul. Wspólna, ul. Żwirowa). Wybudowano oświetlenie w sołectwach: Odry
(ul. ks. Zawadzińskiego), Rytel (ul. Nadrzeczna, ul. Wydmowa, ul. Wspólna, ul. Polna) i Wieck
(ul. Bukowa).
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4.3.68. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO).
W ramach zadania dostarczono i zamontowano na budynkach mieszkalnych instalacje fotowoltaiczne
o mocy od 2 do 5 kWp (łącznie 211 szt.). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

`
4.3.70. Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli.
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Dąbrowskiego i ul. gen. Maczka
w Czersku – Osiedle nr 1. Wybudowano oświetlenie drogowe ul. Krótkiej w Czersku – Osiedle nr 2,
oświetlenie drogowe ul. Stolarskiej w Czersku – Osiedle nr 3 oraz oświetlenie drogowe ul. Łąkowej
w Czersku – Osiedle nr 4.
4.3.71. Budowa linii oświetlenia ulicznego.
W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:
1) budowa oświetlenia w ul. Krótkiej w Czersku (3 szt. LED),
2) budowa oświetlenia w ul. Łąkowej w Czersku (3 szt. LED),
3) budowa oświetlenia w ul. Sosnowej w Czersku (2 szt. LED),
4) budowa oświetlenia w ul. Stolarskiej w Czersku (4 szt. LED),
5) budowa oświetlenia w Gartkach (4 szt. LED),
6) budowa oświetlenia w ul. Ogrodowej w Łęgu (4 szt. LED),
7) budowa oświetlenia w ul. Modrzejewie (4 szt. LED),
8) budowa oświetlenia w ul. ks. Zawadzińskiego w Odrach (5 szt. LED),
9) budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Rytlu (3 szt. LED),
10) budowa oświetlenia w ul. Bukowej we Wiecku (4 szt. LED),
11) budowa oświetlenia w ul. Polnej w Czersku (1 szt. LED),
12) budowa oświetlenia w ul. Polnej w Rytlu (6 szt. LED),
13) budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Rytlu (5 szt. LED).
Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Czersku (ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Polna), Łęgu (ul. ks. Worzałły) i Malachinie (ul. Podleśna).
4.3.72. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PORiM).
Dostarczono i ustawiono 18 szt. nowoczesnych lamp hybrydowych, zasilanych energią słoneczną
i wiatrową. W każdym sołectwie stanęła jedna taka lampa, w miejscu gdzie nie ma możliwości montażu
tradycyjnego oświetlenia.
4.3.73. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO).
Ułożono linię kablową oświetlenia oraz ustawiono 7 szt. punktów świetlnych.
4.3.74. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk – dokumentacja etap II.
Opracowano dokumentację dla dostawy i ustawienia nowoczesnych lamp hybrydowych na terenach
wiejskich (17 szt.).
4.3.75. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki.
Sołectwo Klaskawa zakupiło kosz i farbę. Place zabaw wyposażono w nowe urządzenia: platforma
(Sołectwo Krzyż), wioślarz i orbitrek (Sołectwo Klaskawa), autko i piaskownica (Sołectwo Łąg-Kolonia),
huśtawka i ławo-stoły (Sołectwo Mosna), huśtawka, konik, zjazd i siedzisko gumowe (Sołectwo Rytel),
ważka na sprężynie (Sołectwo Zapędowo) oraz stół i krzesła (Sołectwo Złotowo).
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4.3.77. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych
(CzBO).
Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy sołeckim placu rekreacyjnym poprzez
ułożenie kostki brukowej betonowej (333 m2).
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4.3.76. Wyposażenie placów zabaw – środki osiedli.
Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Transportowców w Czersku – Osiedle nr 2.

`

4.3.78. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO).
W ramach zadania na sołeckim placu rekreacyjnym wybudowano wiatę ogniskową oraz ustawiono
elementy małej architektury (urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej).
4.3.79. Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz
z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO).
W ramach zadania ustawiono zadaszone wiaty ze stołami i siedziskami oraz wykonano część ogrodzenia
terenu z elementów panelowych, zakupiono ławkę oraz stojaki rowerowe.
4.3.80. Doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Czersk.
Zakupiono i doposażono plac zabaw w Ostrowitem, który mieści się przy kąpielisku. Z uwagi na
otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „Otwarte Strefy Aktywności”
środki finansowe przeznaczono na wkład własny.
4.3.81. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu.
Wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw przy szkole od strony drogi krajowej.
4.3.82. Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej.
Wykonano odcinek ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej wzdłuż drogi gminnej.
4.3.83. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji
Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO).
Zamontowano klimatyzację w budynku – w kuchni, sali spotkań oraz pomieszczeniu przedszkolnym.
4.3.84. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.
W związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019.
4.3.85. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.
Zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej
w Klaskawie.
4.3.86. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz
z częściowym ogrodzeniem terenu.
Wybudowano drogę dojazdową do świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej.
4.3.87. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk.
Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji. Strefy powstały
w Zapędowie, Wiecku i Odrach. W pierwszych dwóch lokalizacjach wykonano wariant rozszerzony
(siłownia zewnętrzna i strefa rekreacji), natomiast w Odrach ustawiono tylko urządzenia siłowni
zewnętrznej.
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4.3.89. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych – AZK w Czersku.
Zakupiono kosiarkę wrzecionową, zamiatarkę i szczotkę rotacyjną.
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4.3.88. Montaż drzwi wejściowych do rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.
Zamontowano dodatkowe drzwi wejściowe do rolkowiska od strony Placu Harcmistrza Józefa Piekarka.

`
4.3.90. Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.
Środki stanowiły wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa
Sportu.
4.3.91. Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu.
Opracowano koncepcję dla stadionu w Rytlu.
4.3.92. Zagospodarowanie terenu przed rolkowiskiem.
Wykonano utwardzenie terenu – dojście do Placu Harcmistrza Józefa Piekarka oraz przebudowano
część ogrodzenia.
Niezależnie od wydatków o charakterze inwestycyjnym, w 2018 roku Gmina udzielała również
dotacji na realizację inwestycji przez podmioty zewnętrzne, co obrazuje poniższe zestawienie.
4.3.93. Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój
OZE
w
Chojnicko-Człuchowskim
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
Przekazano dotację celową dla Powiatu Chojnickiego na pokrycie części kosztów związanych
z zarządzaniem projektem.
4.3.94. Dotacja na zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz
z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rytlu (CzBO).
Zakupiony został samochód marki Ford Ranger 4x4, przyczepka oraz silnik za łączną kwotę 105 tys. zł,
z czego kwotę 80 tys. zł przekazała w formie dotacji Gmina Czersk.
4.3.95. Dotacja dla OSP w Rytlu na zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego.
Zakupiony został samochód marki Volvo dla OSP w Rytlu.
4.3.96. Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora.
W ramach zadania przekazano dotację na zakup generatora dla SPZOZ w Czersku.
4.3.97. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników
bezodpływowych.
W 2019 roku udzielono dotacji na budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały
wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
4.3.98. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.
W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 6 przydomowych przepompowni ścieków.
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4.3.100.
Dotacja dla partnerów projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz
rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
– modernizacja oświetlenia zewnętrznego”.
Przekazano dotację celową dla partnerów projektu związanego z modernizacją oświetlenia. Gmina
Czersk była liderem projektu.
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4.3.99. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk
(WFOŚIGW).
Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. W ramach zadania 7 mieszkańców
otrzymało dotację na refundację kosztów wymiany źródła ciepła o łącznej wartości 22.400,00 zł. Piece
kaflowe i kotły na węgiel zastąpiono 6 piecami gazowymi oraz 1 piecem na biomasę.

`
4.3.101.
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.
Złożono 28 wniosków na dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją
materiałów zawierających azbest, z czego 15 wniosków wycofano. Wnioski obejmowały demontaż,
transport i utylizację jak również sam transport i utylizację. Łączna powierzchnia zutylizowanego
materiału wynosi 3029 m². Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza kwota dofinansowania na rok 2019
wynosiła 12,50 zł/m².
4.3.102.
Dotacja na zabytki – modernizacja dachu kościoła w Czersku.
Zgodnie z umową nr WP.3037.3.7.2019 z dnia 12.08.2019 r. przekazano Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku dotację celową na wykonanie robót budowlanych na budynku
kościoła w Czersku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1228 (koszty wymiany pokrycia dachu oraz
częściowa renowacja murów ponad linią dachu budynku kościoła – II etap renowacji).

4.4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
4.4.1. Przynależność do stowarzyszeń i związków.
4.4.1.1.
Związek Miast Polskich.
Na podstawie uchwały nr XXIX/190/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 września 1996 r. miasto
Czersk przystąpiło do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu.
Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego
i kulturalnego rozwoju miast polskich.
4.4.1.2.
Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Nr 22.
Zgodnie z uchwałą nr X/92/99 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 1999 r. Gmina Czersk przystąpiła
do stowarzyszenia Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg 22, 50, 508. Obecnie ta nazwa
została zmieniona i ograniczona do zapisu jak w podtytule.
Celem Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do kompleksowej modernizacji i rozbudowy drogi krajowej
nr 22 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami oraz budowlami pomocniczymi. Z uwagi na
potrzeby modernizacyjne oraz planowane już roboty i wdrażane projekty, związek odgrywa istotną rolę w
działaniach lobbingowych. Jego przedstawiciele spotykają się z pracownikami GDDKiA oraz ministerstwa
próbując przyspieszać realizację najpotrzebniejszych przedsięwzięć oraz skłaniać do długofalowego
rozwiązywania problemów tego szlaku.
W strukturach stowarzyszenia działa 18 jednostek – samorządów terytorialnych, położonych na całej
trasie przebiegu drogi.

Strona

4.4.1.4.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”.
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 23 czerwca 2008 r., na podstawie uchwały nr XX/189/08 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Sandry Brdy” z udziałem Gminy Czersk.
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4.4.1.3.
Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach.
Zgodnie z uchwałą nr XV/154/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 lutego 2000 r. Gmina Czersk
przystąpiła do stowarzyszenia pn. „Chojnicki Bank Żywności”.
Celem stowarzyszenia jest zapobieganie marnotrawstwu żywności, udzielanie pomocy żywnościowej
i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, inicjowanie i koordynowanie działań
instytucji, organizacji i placówek charytatywnych, zajmujących się rozdzielaniem darów wśród osób
potrzebujących.
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4.4.1.5.
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii”.
Gmina Czersk przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały nr XXIX/269/09 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do stowarzyszenia
„Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Do głównych pionów działalności Stowarzyszenia należy: działalność informacyjna, działalność
promocyjna i lobbingowa, wizyty studyjne oraz Komitet Regionów.
4.4.1.6.
Charzykowsko-Wdzydzka Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.
Gmina Czersk przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Charzykowsko
-Wdzydzka Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora
rybackiego oraz społeczności lokalnej obrębu objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
4.4.1.7.
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami
Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary
prawnie chronione.
Gmina Czersk przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały nr XXXVI/291/14 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do Stowarzyszenia
Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na
swym terenie inne obszary prawnie chronione.
Celem stowarzyszenia jest wsparcie działań samorządów, posiadających na swoim terenie obszary
prawnie chronione, dążących do ich rozwoju, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
4.4.1.8.
Klub Żeglarski WDA Borsk.
Gmina Czersk przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego WDA Borsk.
Celem stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa,
2) propagowanie tradycji oraz dobrej praktyki żeglarskiej i wodniackiej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Gminy Karsin oraz Gminy Czersk,
3) propagowanie ochrony środowiska w tym zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania
z wód śródlądowych, a w szczególności z jez. Wdzydze, jez. Wielewskiego oraz jez. Ostrowite,
4) aktywizowanie środowisk lokalnych w zakresie sportów wodnych, turystyki wodnej i rekreacji,
5) propagowanie historii regionu, tradycji kaszubskich oraz związanych z tym obrzędów wodniackich
i rybackich,
6) propagowanie wychowania patriotycznego,
7) integracja nowych i starych mieszkańców Kaszub,
8) propagowanie wychowania morskiego i wodniackiego wśród dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych i zagrożonych społecznie.

Składka w PLN

Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach

9 336

Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22

210,70
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OPŁATY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIACH I ZWIĄZKACH W 2019 R.

`

Związek Miast Polskich

3 212,66

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

21 612

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

21 612

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

5 750

Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi
oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary chronione

1 264,20 zł

Klub Żeglarski WDA Borsk

15 000 zł

4.4.2. Porozumienia i umowy partnerskie.
4.4.2.1.
Porozumienie – Umowa Partnerska nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016 r.
zawarta pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą
Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie
współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej
oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki, a partnerami oprócz Gminy Czersk są Gmina
Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Miejska Człuchów. Projekt realizowany był
również w 2019 r. Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. W projektu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Czersk.
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4.4.2.2.
Porozumienie – Umowa Partnerska NR 78/PR/2016 z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania
energii”.
Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Gmina Chojnice. W ramach projektu zostały
zainstalowane panele fotowoltaiczne w 212 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czersk.
Projekt zakłada zakup i montaż niezbędnej infrastruktury technicznej służącej wytwarzaniu energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. fotowoltaiki na potrzeby budynków mieszkalnych (panele
fotowoltaiczne, inwertery, falowniki, stelaże mocujące panele do konstrukcji dachu itp.).
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.
W ramach realizacji projektu w 2019 roku dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na
budynkach mieszkalnych o mocy od 2 do 5 kwp (łącznie 211 szt.).

`
4.4.2.3.
Porozumienie – Umowa Partnerska nr BF/1/2016 z dnia 10 października
2016 r. pomiędzy Gminą Czersk, Gminą Miejską Chojnice a Szpitalem
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach w sprawie
określenia zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu
pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko
-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia
zewnętrznego” aplikowanego przez Gminę Czersk w ramach Poddziałania
10.4 Redukcja emisji, Osi Priorytetowej 10 Energia – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt realizowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Liderem projektu była Gmina Czersk, a parterami Gmina Miejska Chojnice i Szpital
Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.
Przedmiotem projektu była modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obszarze Chojnicko
-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przez wymianę w ciągach komunikacyjnych
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych 402 sztuk opraw świetlnych sodowych na
energooszczędne typu LED, w tym 301 na terenie Gminy Czersk.
Celem głównym inwestycji jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury
energetycznej oraz ograniczenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową natomiast celem
szczegółowym ograniczenie emisji CO2 do środowiska, poprawa jakości powietrza, poprawa
bezpieczeństwa energetycznego obszaru i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.
W ramach projektu w 2018 r. wykonano montaż 301 opraw LED na terenie miejscowości: Czersk, Rytel,
Łąg, Gutowiec, Malachin, Złotowo, Będźmierowice i Budziska. W ramach promocji projektu wykonano
tablicę informacyjną oraz film promocyjny dotyczący realizowanej inwestycji oraz opublikowano artykuł
sponsorowany. W 2018 roku złożono wniosek końcowy o płatność. Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego w 2019 roku prowadził kontrolę wniosków o płatność.
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4.4.2.5.
Porozumienie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia
Pomorskie Szlaki Kajakowe zawarte w dniu 18 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą
Brusy a Gminą Czersk.
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Brusy, a partnerami oprócz Gminy Czersk są Nadleśnictwo
Czersk oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” Sp. z o.o.
Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu i wiaty na terenie przystani kajakowej przy jazie elektrowni
i przy zaporze Mylof, na szlaku kajakowym rzeki Brdy. Projektowany pomost ma ułatwiać wodowanie
kajaków na rzece Brdzie przy zaporze i służyć w ramach powszechnego korzystania z wód osobom
aktywnie wypoczywającym nad wodami. W 2018 r. projekt w zakresie rzeczowym nie był realizowany
w związku z koniecznością zmiany zakresu i miejsca realizacji zadania, ze względu na brak zgody
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4.4.2.4.
Porozumienie w sprawie przygotowania projektu pn. „Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Z nurtem Wdy” w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki
Kajakowe zawarte w dniu 12.09.2016 r. pomiędzy Gminą Karsin, Gminą Kaliska
a Gminą Czersk.
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Karsin, a partnerem oprócz Gminy Czersk jest Gmina Kaliska.
Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu do wodowania i wyjmowania kajaków, wraz
z oznakowaniem i małą infrastrukturą (stojak na rowery) na szlaku kajakowym rzeki Wdy w miejscowości
Wojtal. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę, w drodze przetargu na realizację inwestycji. Zakończenie
realizacji inwestycji przewidziano na 2020 r. W ramach realizowanego projektu w 2019 r. podpisano
aneks do umowy pozwalający na zakup łodzi żaglowych w liczbie 3 sztuki. Zakup łodzi planowany jest na
2020 r.

`
właściciela nieruchomości, na terenie której miały zostać wykonane elementy dla wodowania kajaków.
W 2019 r., ze względu na brak zgody Wód Polskich na realizację inwestycji w planowanym miejscu,
postanowiono o zmianie lokalizacji pomostu. Dodatkowo zaplanowano rozszerzenie zakresu inwestycji
o dodatkowe miejsca przy rzece Brdzie i Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Rytel. Wystosowano
pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie zgody na zmianę zakresu robót w miejscowościach
Zapora/Mylof oraz Rytel. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2020 i 2021, po otrzymaniu zgody
z Urzędu Marszałkowskiego na zaproponowane zmiany.
4.4.2.6.
Umowa Partnerska na rzecz realizacji Projektu pn.: „Urzędy na miarę
XXI w.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego między: STIWEK
Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji,
Kultury, Gminą Koczała, Gminą Chojnice, Gminą Kęsowo, Gmina Cekcyn,
Gminą Czersk, Gminą Gizałki, Gminą Gołuchów, Gminą Dobrzyca, Gminą Brusy,
Dakor Szkolenia i Konsultacje Krystyna Daulas-Hładki a Technet sp. z o.o.
Urząd Miejski w Czersku w 2018 r. rozpoczął realizację partnerskiego projektu, którego celem jest
podniesienie jakość i efektywność świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
w 9 samorządach.
W ramach projektu w 2019 roku:
1) uruchomiono nowe usługi na platformie ePUAP, w tym zapewniono zdalny dostęp do informacji
przez uruchomienie Portalu Mieszkańca/Przedsiębiorcy i Portalu Podatków Lokalnych
zawierających spersonalizowaną informację o zobowiązaniach i moduł do sprawdzania statusu
sprawy,
2) przeprowadzono szkolenia doskonalące dla pracowników,
3) zakupiono nowy serwer na potrzeby Urzędu Miejskiego.
4.4.2.7.
W ramach umowy z Gminą Karsin, Gmina Czersk przekazała pomoc
finansową w wysokości 28.000 zł na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”.
W 2019 r. zespół liczył 90 osób, w tym 40 osób to dzieci i młodzież z Gminy Czersk.
4.4.3. Pomoc finansowa na inwestycje.
4.4.3.1.
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki
rowerowej na odcinku Złotowo – granica Gminy Śliwice.
Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 37 000,00 zł na pokrycie części
kosztów (50%) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
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4.4.3.3.
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa.
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie budowy
dodatkowego końcowego odcinka drogi w kierunku Łukowa (173 000,00 zł).
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4.4.3.2.
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji
przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej
na odcinku Czersk – Kamionka.
Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 48 000,00 zł na opracowanie projektu
przebudowy odcinka drogi powiatowej (50% kosztów).

`

5. POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY.

5.1. POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY USTANOWIONE PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ.
5.1.1. Program priorytetowy „Czyste powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Gmina Czersk, w dniu 10 lipca 2019 roku, zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku ustalające
zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy, w celu obsługi Wnioskodawców Programu
w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Pracownicy Urzędu Miejskiego, w ramach
realizacji porozumienia, udzielają konsultacji dotyczących programu, w tym pomagają wypełniać wniosek
o dofinansowanie, wniosek o płatność, wyjaśniają zapisy regulaminu, doradzają w zakresie przyjętych
rozwiązań.
5.1.2. Uchwała nr XI/111/15 Rady Miejskiej W Czersku z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku przy ul. Królowej
Jadwigi 4.
Dzienny Dom „Senior+” w Czersku powstał w ramach realizacji Wieloletniego Programu „Senior+” na lata
2015 – 2020. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Program gwarantuje osobom starszym warunki do spotkań towarzyskich i samodzielnej organizacji czasu
wolnego i usług opiekuńczych. W 2019 r. Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie na
zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+" i otrzymała dofinansowanie w pełnej planowanej
wysokości.
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5.1.4. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
W związku z wejściem w życie ustawy i ogłoszonym naborem wniosków przez Pomorski Urząd
Wojewódzki w Gdańsku, Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.279,00 zł. W ramach
realizacji zadania, w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przez firmę: Przewóz osób
„ROBUS” Robert Synak świadczone były przewozy na liniach komunikacyjnych nr:
1) 400 Kwieki – Krzyż – Czersk,
2) 401 Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk,
3) 402 Kwieki – Krzyż – Czersk,
4) 403 Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk,
5) 404 Kwieki – Krzyż – Czersk,
6) 405 Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk.
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5.1.3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach Funduszu jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie na zadania
związane z rozwojem i modernizacją dróg lokalnych. W 2019 roku odbyła się druga edycja konkursu.
W ramach otrzymanych środków Gmina Czersk przystąpiła do realizacji czterech zadań:
1) „Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku”,
2) „Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki”,
3) „Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze
i ul. ks. płk. Wryczy)”,
4) „Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (Kościelna i Cicha)”.

`

Łącznie w wskazanym powyżej okresie koszt przewozów w 2019 r. wyniósł 4.122,29 zł, w tym 843,29 zł
z budżetu Gminy Czersk.
5.1.5. Program „Lokalny Animator Sportu”.
W 2019 r. Gmina Czersk brała udział w Programie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego na
umowę zlecenie zatrudniono dwóch animatorów, w wymiarze 30 godzin miesięcznie każdy, w okresie
III – XI. Wynagrodzenie animatorów pokryte zostało po połowie z budżetu Gminy Czersk i przez
operatora programu – Fundację Orły Sportu w Pucku.
5.1.6. Program ASOS.
W 2019 Dzienny Dom „Senior+” brał udział w projekcie finansowanym z programu rządowego ASOS
pt. Międzypokoleniowe Centrum Aktywności, realizowanym przez Fundację Pomorski Instytutem Kariery
i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, która otrzymała dofinansowanie na aktywizację seniorów. DDS+
w Czersku brał udział w spotkaniach sieciujących oraz służył dobrą praktyką placówki. W ramach projektu
odbyło się kilka wyjazdów – spotkań sieciujących – integracyjno-edukacyjnych. Z innych środków – na
zaproszenie p. poseł Malgorzaty Zwiercan seniorzy DDS+ odbyli wyjazd do Gdyni, na Forum Wizja
Rozwoju. Wszelkie koszty: transport, wyżywienie oraz wejściówki na koncert Eleni, zostały pokryte przez
zapraszających Fundację Adaptacja, z którą jednostka współpracowała również w 2019 r.
5.1.7. Program Wieloletni Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący
wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Według informacji przedłożonej przez kierowników jednostek organizacyjnych w 2019 r. w programie
wzięły udział: Ośrodek Kultury w Czersku, Ośrodek Kultury w Rytlu oraz Ośrodek Kultury w Łęgu.
5.1.8. Program Polska Cyfrowa 2014 – 2020.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a jego celem głównym jest
wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. W roku 2019
w programie wziął udział Zespół Szkół w Łęgu.
5.1.9. Ogólnopolskie Programy promujące zdrowy tryb życia.
W roku 2019 wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Czersk brały udział
w ogólnopolskich programach promujących zdrowy tryb życia oraz żywienia, w tym między innymi:
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Szkoła promująca zdrowie”,
„Szkoła z witaminą”, „Trzymaj formę”, „Wybierz witaminy zamiast nikotyny”.

Liczba odbiorców

Liczba świadczeń

Wartość świadczeń w PLN

Posiłki

18

470

2 751

Zasiłki celowe

151

467

88 090
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5.1.10. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.
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5.1.11. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.
W ramach programu Gmina, w okresie od stycznia do czerwca 2019 r., realizowała podprogram 2018.

Podprogram 2018

Liczba odbiorców

Liczba wydanych paczek

Ilość żywności w tonach

1 841

17 674
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5.1.12. Rządowy program „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”.
W czerwcu 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku zakończyła realizację projektu „Koder Junior
– Szkoła Mistrzów Programowania”, w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W programie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas II
(63 dzieci). W ramach programu przeszkolono trzech nauczycieli do realizacji zajęć, a szkoła otrzymała
12 tabletów uczniowskich z oprogramowaniem, 12 gier planszowych z ScottieGO!Edu oraz 1 robota
Edison V2.0.
5.1.13. Świadczenia „Dobry start”.
Świadczenie przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym
się (osobom pełnoletnim niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub
zasądzeniem alimentów) raz w roku, w wysokości 300 zł na dziecko.
Realizacja świadczenia „Dobry start” w 2019 r.
Liczba złożonych wniosków

2 053

Liczba wypłaconych świadczeń

3 085

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń

925 500 zł
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5.2.1. Uchwała nr XXXVI/288/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 – 2025.
Strategia Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014 – 2025 została opracowana w ramach projektu pod
tytułem „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu
terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej. Podstawę do jej opracowania był „Raport o stanie Gminy Czersk”
z 2013 r. W 2019 r. Gmina Czersk wykorzystywała zapisy „Strategii Rozwoju Gminy Czersk na lata
2014 – 2025” podczas składania wniosków o dofinansowanie.
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5.2. STRATEGIE I PROGRAMY USTANOWIONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ.

`
5.2.2. Uchwała nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019.
Współpraca finansowa.

5.2.2.1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

11

Liczba ofert złożonych z pominięciem konkursu

4

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego

15

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez
Gminę Czersk z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy

0

Liczba umów zawartych w formie:
−
−

wsparcia

15

powierzenia

0

Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań

994

Liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne
w oparciu o dotacje

3

Liczba organizacji korzystających z dotacji

13

Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego,
na które udzielono dotacji:
−
−

do 3 000 zł

3

powyżej 3 000 zł do 20 000 zł

6

−

powyżej 20 000 zł

6

−

finansowego w zł

52 062,65

pozafinansowego – osobowego w zł

25 031
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−
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Wysokość własnego wkładu organizacji w realizację zadań publicznych:

`

Podmiot

Nazwa zadania

Dotacja w PLN

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Borowiak”

Organizacja zajęć i treningów w zakresie
sportu i rekreacji w piłce nożnej oraz piłce
ręcznej dla dzieci i młodzieży z Gminy
Czersk i okolic

112 000

Klub Sportowy
„Olimpia”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży powyżej 9 roku
życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach
sportowych

21 000

Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 1
w Czersku

Szkolenie sportowe – żeglarstwo

12 000

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
Polska Pomorskie

Szkolenie sportowe oraz udział w zawodach
i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym
uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży,
w tym również osób niepełnosprawnych)

6 000

Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy
„Razem”

Szkolenie sportowe oraz udział w zawodach
i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym
uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży,
w tym również osób niepełnosprawnych)

16 000

Aktywna Dwójka –
Stowarzyszenie
„Barka”

Szkolenie chłopców w zakresie piłki
ręcznej w szkole podstawowej

25 000

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Pol”

Jestem czerszczanką, gram w ręczną

28 000

Stowarzyszenie
„Brda Rytel”

Szkolenie sportowe dzieci oraz
organizacja udziału w rozgrywkach
sportowych

45 000

MKS
HANDBALL CZERSK

Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej

10 000
(mały grant)
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Dotacje dla organizacji pozarządowych – klubów sportowych.
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5.2.2.1.1.

`
MKS
HANDBALL CZERSK

5.2.2.1.2.

Udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej oraz organizacja
turnieju piłki ręcznej

10 000
(mały grant)

Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych.

Podmiot

Nazwa zadania

Dotacja w PLN

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Czersku

Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności
intelektualnej i fizycznej członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Czersku

11 000

Stowarzyszenie
„Przyjazna
Wieś Malachin”

Integracja i aktywizacja członów Stowarzyszenia
„Przyjazna Wieś Malachin” z mieszkańcami wsi

3 000

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Aktywny senior to zdrowy senior
17.05 – 15.07.2019

1 000
(mały grant)

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Aktywny senior to zdrowy senior część II
15.11 – 30.12.2019

1 000
(mały grant)

Nazwa zadania

Dotacja w PLN

Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTOZ
Animals

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Starogardzie Gdańskim, ul. Hermanowska 48,
83-200 Starogard Gdański

36 000

5.2.2.2.
Współpraca niefinansowa.
Gminie Czersk bardzo zależy na rozwoju i sprawnym działaniu organizacji pozarządowych. Mogą one
liczyć na wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne. Pomoc w ramach promocji swoich działań
i organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Samorząd nieodpłatnie udostępnia organizacjom
pomieszczenia biurowe w siedzibie AZK przy ulicy Dworcowej 31 oraz obiekty sportowe na terenie miasta
i gminy.
W 2019 r. zostały podjęte nowe działania:
1) rozszerzenie współpracy z organizacjami: pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych
pomagali przedstawicielom stowarzyszeń w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich
działalność bieżącą oraz nowe inicjatywy,
2) powołana została Pełnomocnik Burmistrza Czerska ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, której rolą jest m.in. wspieranie działań zmierzających do aktywizowania
społeczności lokalnych, pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł
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Podmiot

100

5.2.2.1.3.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt.

`
zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, wspieranie działań organizacji pozarządowych
poprzez organizację szkoleń i doradztwa, m.in. prawnego.
3) powstała Czerska Rada Organizacji Pozarządowych, która wspiera i integruje organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Czersk.
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5.2.4. Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”.
W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizował III edycję projektu
„Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt skierowany został do mieszkańców Gminy Czersk biernych zawodowo (tj. niezarejestrowanych
w Urzędzie Pracy), korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem
projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkałych na terenie Gminy Czersk, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W wyniku
przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 20 beneficjentów spełniających kryteria kwalifikacji do
projektu.
Formy wsparcia, którymi została objęta grupa docelowa:
1) zajęcia indywidualne z psychologiem (3 godziny na uczestnika),
2) zajęcia warsztatowe z psychologiem (84 godziny), których celem było wzbudzenie
w uczestnikach potrzeby zmian i doskonalenia własnych kompetencji społecznych,
3) zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (3 godziny na uczestnika),
4) zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym (60 godzin), dzięki którym beneficjenci przygotowali
się do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej,
5) kursy zawodowe zgodne z indywidulanymi predyspozycjami oraz z potrzebami rynku pracy.
Uczestnicy ukończyli następuje szkolenia zawodowe: florysta – ogrodnik + SEP do 1kV,
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gospodarczy + SEP do 1kV, ECDL Base
z modułem podstawy księgowości – kadry i płace,
6) zasiłek celowy w okresie od V – XI 2019 r.,
7) zwrot kosztów dojazdu mieszkańcom zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć
projektowych,
8) ciepły posiłek w trakcie zajęć warsztatowych,
9) 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawcy, zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym
(skierowano na staż 10 osób).
Udział czerszczan w projekcie pozwolił na zidentyfikowanie barier utrudniających lub uniemożliwiających
podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Dzięki wysoce zindywidualizowanej pracy z Beneficjentami dano im
szansę na przywrócenie samodzielności życiowej, poprawę jakości życia, zwiększenie szans na wejście
bądź powrót na rynek pracy.
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5.2.3. Czerska Karta Seniora.
Program realizowany na podstawie uchwały nr XI/129/19 Rady Miejskiej W Czersku z dnia 30 lipca
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”.
Program ma na celu:
1) poprawę warunków życia Seniorów,
2) zachęcenie Seniorów do aktywności i sprawności,
3) wzmocnienie kondycji ekonomicznej Seniorów,
4) ułatwienie dostępu Seniorom do usług, dóbr kultury, itp.,
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów,
6) podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Do końca 2019 r. wydano 967 kart i podpisano porozumienia z 18 przedsiębiorcami – partnerami
programu CzKS.

`
W ramach projektu w roku 2019 wyodrębniono w planie Urzędu Miejskiego w Czersku dotację dla
organizacji pozarządowych w kwocie 55 200,00 zł. W ramach tej dotacji wykonano kwotę 55 050,00 zł na
realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz organizację szkoleń i staży
zawodowych.
ZAŁOŻENIA FINANSOWE PROJEKTU I ICH REALIZACJA

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Zatrudnijczerszczan.pl – RPO

287 706,00

211 134,89

Środki EFS

242 706,00

175 834,89

Wkład własny

45 000,00

35 300,00

5.2.5. Wsparcie dla sportu.
Korzystając z możliwości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania określonego
w art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Rada Miejska w Czersku podjęła uchwałę
nr XXVIII/271/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe.
W 2019 r. wpłynęło 28 wniosków o przyznanie stypendium sportowego, w tym: 3 za zdobyty medal
w mistrzostwach Polski, 5 za powołanie do kadry narodowej oraz 22 za powołanie do kadry
wojewódzkiej. Łączna wysokość wypłaconych stypendiów sportowych w 2019 r. wyniosła 46 800,00 zł.
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5.2.7. Uchwała nr XXXIII/317/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017 – 2023.
Program został zaplanowany do realizacji na siedem lat, w związku z planowanymi przez Gminę Czersk
działaniami rewitalizacyjnymi. Podstawą do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na
lata 2017 – 2023 były:
1) wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 opracowane
przez Ministra Rozwoju,
2) wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczące programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Dokument ten pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na zawarte w programie
projekty. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w 2019 r. przystąpiono do aktualizacji Programu
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5.2.6. Uchwała nr XVII/173/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata
2014 – 2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk na lata 2014 – 2020 został przygotowany w ramach
umowy o dofinansowanie dla działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Plan ten jest dokumentem niezbędnym dla
ubiegania się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 r. nie były realizowane żadne
zadania w zakresie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk. Plan obowiązuje do roku 2020.

`
Rewitalizacji, zmieniono skład zespołu ds. Rewitalizacji, odbyły się 3 spotkania nowego zespołu.
Program Rewitalizacji w 2020 roku został zaktualizowany zgodnie z uwagami.
5.2.8. Uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Wymiana
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.
Zadanie zostało zrealizowane w pełnym planowanym zakresie. W ramach zadania 7 mieszkańców
otrzymało dotację na refundację kosztów wymiany źródła ciepła o łącznej wartości 22 400,00 zł.
W ramach zadania piece kaflowe oraz kotły na węgiel zastąpiono sześcioma piecami gazowymi oraz
jednym piecem na biomasę. Inwestycja została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
5.2.9. Uchwała nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zapora, Duża Klonia, Mała
Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz Modrzejewo
Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości wykonano, ze względu na możliwość aplikowania o środki
zewnętrzne dla zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”, na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.
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5.2.11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata
2007 – 2032.
W 2019 r. złożono 28 wniosków na dofinansowanie zadań wiązanych z demontażem, transportem
i utylizacją materiałów zawierających azbest, z czego 15 wniosków wycofano. Dofinansowano 13
wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski obejmowały demontaż, transport
i utylizację jak również sam transport i utylizację.
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5.2.10. Gospodarka mieszkaniowa.
W zakresie prowadzonej gospodarki mieszkaniowej przez Gminę Czersk, uchwałą nr XVI/158/16 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r., przyjęty został „Program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czersk na lata 2016 – 2021, który obejmuje wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy, opracowany na 6 lat, w tym na rok 2019, zawierający:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
w poszczególnych latach,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i
lokali,
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w tym zakresie,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne,
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności niezbędny zakres zamian lokali związanych
z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali.

`
Łączna powierzchnia zutylizowanego materiału wynosi 3 029 m². Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
kwota dofinansowania na rok 2019 wynosiła 12,50 zł/m2. Łączny koszt dofinansowania w 2019 r. wyniósł
36 600,00 zł. W 2019 roku, na mocy uchwały nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada
2019 r., został zmieniony regulamin programu udzielania dotacji na zadania związane z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest.
Aktualnie z dofinansowania mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy.
Wysokość dotacji obecnie wynosi:
1) demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 800 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest,
2) transport i utylizacja składowanych wyrobów zawierających azbest – 700zł/Mg odpadu
zawierającego azbest.

Strona

5.2.13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Czersk na rok 2019 przyjęty uchwałą nr VI/90/19 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 26 marca 2019 r.
W roku 2019 na terenie Gminy Czersk wyłapano 52 bezdomnych psów, z których:
1) 23 oddano właścicielom,
2) 7 przekazano do adopcji,
3) 19 przekazano do schroniska,
4) 2 zeszły w przytulisku (ze względu na stan zdrowia),
5) 1 został uśpiony przez lekarza weterynarii (ze względu na stan zdrowia).
Na potrzeby związane z dokarmianiem kotów wolnożyjących przez wolontariuszy wydano 300 kg karmy.
Lekarze weterynarii wykonali 40 zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych psów i zwierząt
wolnożyjących, w tym takich jak: szczepienie, odrobaczenie, odpchlenie wyłapanych bezdomnych psów
przed ich przekazaniem do adopcji, sterylizacja lub kastracja odłowionych kotów wolnożyjących, zabiegi
weterynaryjne związane z pomocą dla zwierząt bezdomnych po kolizjach drogowych, a także eutanazja
zwierząt po kolizjach drogowych (wykonywana tylko w przypadkach koniecznych).
Opłacono transport i utylizację zwierząt padłych lub poddanych eutanazji po kolizjach drogowych
w 32 przypadkach.
Na zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi wydano łącznie 52 854,20 zł, z czego
36 000,00 zł stanowiła dotacja dla Ośrodka Opieki Zwierząt.
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5.2.12. Zagospodarowanie przestrzenne.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na obszarze Gminy obowiązywało 141 uchwał w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Cztery plany miejscowe, o powierzchni około 20 ha, uchwalono w 2019 r.:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Jasnocha
w mieście Czersk,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr. ew. 118/1 oraz części
działki o nr ew. 117 położonych w obrębie Łąg Lipki,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej we wsi
Rytel,
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite,
w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej.

`
5.2.14. Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
W ramach programu ogłoszony został konkurs na realizację w roku 2019 zadania z zakresu prowadzenia
programów i klubów abstynenta oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów
i przyznane zostały następujące dotacje:

Nazwa podmiotu dotowanego

Nazwa zadania

Dotacja w PLN

Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

Profilaktycznie, czyli artystycznie
i zdrowo

26 000,00

Aktywna Dwójka Stowarzyszenie
„Barka”

To Ty jesteś kowalem własnego losu!

22 500,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Łąg

„Bezpiecznie, zdrowo, twórczo
i aktywnie…” – wsparcie działań
profilaktycznych w Zespole Szkół
w Łęgu

12 000,00

„Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic

Bliżej siebie – dalej od nałogów

2 500,00

Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa
Gotelp „Wszyscy razem”

Wolni od uzależnień rozwijamy
swoje pasje!

12 000,00

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”

Klub abstynenta

15 000,00

5.2.15. Gminny Program Wspierania Rodziny.
5.2.15.1. Asystenci rodzin.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obowiązek wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji
pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego
oraz na organach administracji rządowej.
W roku 2019 łącznie pracę na rzecz rodziny wykonywało trzech asystentów rodziny, zatrudnionych
w ramach umowy o pracę.

Liczba dzieci w tych rodzinach

48

149

Strona

Liczba rodzin
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LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY W 2019 R.

`

Po zakończeniu współpracy z rodziną asystent rodziny jest zobligowany do monitorowania sytuacji
rodziny przez co najmniej pół roku. Monitoring polega na niezapowiedzianych spotkaniach odbywających
się przynajmniej raz w miesiącu. W roku 2019 asystenci rodzin monitorowali sytuację w 7 rodzinach.
5.2.15.2. Piecza zastępcza.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, system pieczy
zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki
i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Gmina Czersk w 2019 roku wydatkowała na pobyt 45 dzieci w pieczy zastępczej łącznie 233 805,95 zł.
W 2019 roku do rodzin biologicznych wróciło 15 dzieci.
DZIECI Z GMINY CZERSK UMIESZCZONE W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Liczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej
finansowanych ze
środków Gminny

Spokrewniona

30

12

Rodzina zastępcza
Pogotowie
rodzinne

Rodzinny
Dom
dom
dziecka
dziecka

Niezawodowa Zawodowa

5

6

2

4

1

5.2.16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
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5.2.16.1.2.
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej, a w szczególności pomoc w zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie.
W ramach realizacji zadania:
1) od stycznia do grudnia w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odbywały się ,,Pozaszkolne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne” realizowane zgodnie z planem
pracy. Łącznie w 2019 roku na zajęcia uczęszczało 49 dzieci. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00,
2) prowadzono grupę socjoterapeutyczną „Żeglarska Brać” – wysokość środków: 600 zł,
3) wydawano ulotki, broszury oraz materiały służące profilaktyce oraz przygotowano materiały
promocyjne do działań profilaktycznych – wysokość środków: 480 zł,
4) upowszechniano informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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5.2.16.1. Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu.
5.2.16.1.1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.
W wyniku zaproszenia do składania ofert, usługi terapeutyczne realizowane były w roku 2019 przez
Ośrodek Terapii Uzależnień BOROWIKOWA, w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Całkowity koszt: 29 200,00 zł.

`
5) członkom rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zapewniano wsparcie psychologa,
który był do ich dyspozycji raz w tygodniu przez 7 godzin – wysokość środków: 13 537,50 zł,
6) członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz problem przemocy w rodzinie,
proponowano wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne, współpracowano z Poradnią
Leczenia Uzależnień w Czersku,
7) udzielano wsparcia w zakresie podjęcia leczenia stacjonarnego w związku z nadużywaniem
alkoholu,
8) pracownicy MGOPS w Czersku czynnie uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
9) dzieci pochodzące z rodzin, w których istniało podejrzenie występowania przemocy, miały
możliwość uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych,
10) finansowano wycieczki oraz zimowiska dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach
profilaktycznych oraz dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny,
11) prowadzono działania profilaktyczne dla młodzieży,
12) organizowano festyny oraz imprezy okolicznościowe o charakterze edukacyjno-profilaktycznym,
a także integracyjnym dla dzieci i ich rodziców,
13) przeprowadzono Diagnozę Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Czersk – koszt: 4 400 zł,
14) zakupiono środki żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych oraz dzieci
objętych wsparciem asystenta rodziny (zajęcia pozaszkolne, zimowisko, wieczory filmowe,
wycieczka – wysokość środków: 4 998,30 zł.
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5.2.16.3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
W ramach realizacji zadania użyczano lokale mieszczące się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na działalność:
1) Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”,
2) grupy samopomocowej „AA z Borów”,
3) grupy samopomocowej „Al-Atenn”,
4) Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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5.2.16.2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
W ramach realizacji zadania:
1) finansowano realizację programów rekomendowanych:
a) ZS w Łęgu – Program Profilaktyczny „Spójrz Inaczej” – 14 os. – wysokość środków: 1 200 zł,
b) ZS w Rytlu – Program Profilaktyczny „Spójrz Inaczej” – 35 os. – wysokość środków: 1 000 zł,
2) przeprowadzono kampanię „Biała Wstążka”, w ramach 16 dni Przeciwdziałania Przemocy wobec
kobiet i przemocy ze względu na płeć – wysokość środków: 3 986,47 zł,
3) zakupiono Kampanię Przeciw Pijanym Kierowcom – wysokość środków: 2 829 zł,
4) doposażono Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby
realizacji programu (środki czystości, korpus pompy do pieca, kserokopiarka, tablica
informacyjna, meble łazienkowe) – wysokość środków: 6 114,83 zł,
5) współpracowano z lokalnymi mediami w celu upowszechniania informacji,
6) dofinansowywano szkolne działania i programy profilaktyczne:
a) Zespół Szkół w Rytlu – 750 zł + finansowanie realizacji programu „Spójrz Inaczej”,
b) Zespół Szkół Specjalnych w Czersku – 1 487,71,
c) Zespół Szkół w Łęgu – 303,97 zł + finansowanie realizacji programu „Spójrz Inaczej”,
d) Liceum Ogólnokształcące w Czersku – 996,91 zł,
e) Zespół Szkół w Malachinie – 596,25 zł.

`

5.2.16.4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku.
W ramach działalności GKRPA działały dwa zespoły problemowe:
1) zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – członkowie
zespołu wydali 21 opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
2) zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
– członkowie zespołu przeprowadzili 43 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu
w stosunku do 44 osób,
2) wystąpiła z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do
39 osób,
5.2.16.5. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
W ramach realizacji zadania w 2019 r.:
1) wyposażono punkt terapeutyczny w OPiRPA – wysokość środków: 2 414,89 zł,
2) zakupiono materiały terapeutyczno-edukacyjne do pracy z dziećmi uczęszczającymi na
profilaktyczno-edukacyjne zajęcia pozaszkolne – wysokość środków: 525,19 zł,
3) zakupiono kampanię profilaktyczną „Dopalacze – powiedz STOP” – koszt: 1 476,00 zł,
4) zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii – koszt: 972,56 zł,
5) prowadzono punkt konsultacyjno-terapeutyczny – udzielano pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i prawnej osobom zagrożonym narkomanią, eksperymentującym z narkotykami
oraz członkom ich rodzin. Terapeuta przyjmował w punkcie 2 godziny zegarowe raz w tygodniu.
Łącznie odbyło się 41 dyżurów – 88 h – wysokość środków: 6 160 zł,
6) zakupiono poczęstunek na szkolenie „Legalne Sposoby Dystrybucji Dopalaczy” dla osób
pracujących w systemie przeciwdziałania uzależnieniom – 28 osób – koszt: 193,56 zł,
7) dofinansowano szkolne działania i programy profilaktyczne:
a) Zespół Szkół w Rytlu – wysokość środków: 751,36 zł,
b) Liceum Ogólnokształcące w Czersku – wysokość środków: 500 zł.
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5.2.17.1. Budowa skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na terenie Gminy Czersk w roku 2019:
1) wszczęto 63 procedury Niebieskiej Karty,
2) 86 rodzin objęto procedurą Niebieskiej Karty,
3) podmioty zakładające Niebieską Kartę:
a) policja
– 48,
b) pomoc społeczna – 8,
c) GKRPA
– 1,
d) oświata
– 6,
4) zakończono 32 procedury z powodu ustania przemocy,
5) zakończono 21 procedur z powodu braku zasadności ich wszczęcia.
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5.2.17. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

`

5.2.17.2. Uwrażliwienie środowiska lokalnego na problemy związane z przemocą
w rodzinie.
W ramach realizacji zadania w 2019 r. opracowano materiały o charakterze informacyjnym, które
rozpowszechniano w trakcie działań profilaktycznych oraz w mediach lokalnych, a także zakupiono
materiały edukacyjne, które rozpowszechniano w trakcie realizacji działań profilaktycznych oraz
przekazywano je członkom rodzin, z którymi pracowano w ramach procedury Niebieska Karta. Gmina
Czersk po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Biała Wstążka” w ramach międzynarodowej kampanii
„16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”.
5.2.17.3. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy rodzinom, w których jest
stosowana przemoc.
W ramach realizacji zadania w 2019 r. utrzymano działalność punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie i członków ich rodzin. Terapeuta przyjmował raz
w tygodniu przez 2 godziny. Łącznie odbyło się 35 dyżurów.
Łącznie na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2019 roku wydano 11 998,00 zł.

5.3. INNE AKTY PLANOWANIA I INICJATYWY.
5.3.1. „Aktywne Sołectwo Pomorskie”.
Gmina Czersk złożyła wniosek na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie małych projektów
lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, realizowanych na terenach wiejskich, dla
operacji pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby integracji lokalnej społeczności w sołectwie Łubna”.
Przedmiotem operacji była budowa energooszczędnej wiaty z zadaszeniem – dla spotkań społeczności
Sołectwa Łubna wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. Gmina Czersk zawarła umowę
o dofinansowanie dla realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
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5.3.3. „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla operacji pn. „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego
Kanału Brdy w Rytlu”, 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.
Przedmiotem operacji jest budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu wraz instalacjami
elektrycznymi i monitoringiem wizyjnym. W 2018 r, Gmina Czersk podpisała umowę o dofinansowania dla
realizacji ww. zadania. Projekt został zrealizowany w 2019 r. Gmina Czersk jest w trakcie rozliczania
projektu.
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5.3.2. Projekt „WiFi4EU”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Komisji Europejskiej „WiFi4EU”.
Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach
publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach
w całej Europie. Gmina Czersk otrzymała bon w wysokości 15 tys. euro na zakup hot-spotów. Projekt jest
na etapie przygotowania, w związku z wymaganiami technicznymi, które są niezależne od Gminy.
Realizację projektu planuje się na lata 2020 – 2021.

`

5.3.4. „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla operacji pn. „Montaż lamp hybrydowych na terenie
Gminy Czersk” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze".
Przedmiotem operacji jest budowa 18 stanowisk oświetlenia drogowego hybrydowego na terenie
wszystkich 18 sołectw Gminy Czersk. W 2018 r. Gmina Czersk podpisała umowę o dofinansowanie dla
realizacji ww. zadania. Realizacja projektu zakończyła się w 2019 r. Projekt został rozliczony
i skontrolowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
5.3.5. „J@ w Internecie”.
Gmina Czersk zrealizowała projekt pn. „J@ w Internecie”, w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego operatorem
jest Fundacja Legalna Kultura.
Projekt skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Czersk, którzy ukończyli 25 lat i chcą zwiększyć
swoje kompetencje cyfrowe. Liderem projektu była Gmina Czersk a partnerami Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Łąg oraz Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”. Podczas 15 dwudniowych spotkań
przeszkolono 150 mieszkańców Gminy z takich tematów jak: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Tworzę
własną stronę internetową (blog).
5.3.6. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla operacji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Rytel – Zapora”, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii PROW na lata 2014 – 2020. Operacja została wybrana do dofinansowania.
Przedmiotem operacji jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora.
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5.3.8. „Przebudowa rolkowiska na potrzeby lodowiska”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Przebudowa rolkowiska na potrzeby
lodowiska”, w ramach konkursu Ministerstwa Sportu – Sportowa Polska.
Przedmiotowa inwestycja dotyczyła wykonania wierzchniej płyty lodowiska stałego na istniejącej płycie
betonowej rolkowiska (przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku), budowy budynku gospodarczego na
rolbę i wiaty na agregat chłodniczy wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zakupem maszyny do
pielęgnacji tafli lodowiska. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu w 2019 r. zadanie nie było
realizowane. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
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5.3.7. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Czersku”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla operacji pn. „Likwidacja barier architektonicznych
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”, w obszarze B, objętego współfinansowaniem ze środków PFRON.
Przedmiotem operacji bała likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Czersku poprzez wykonanie utwardzeń terenu (chodnik z kostki brukowej) oraz podjazdu dla
niepełnosprawnych. W 2019 r. zawarta została umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane
i rozliczone.
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5.3.9. „Modernizacja boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Czersku”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Modernizacja boiska treningowego
przy Stadionie Miejskim w Czersku”, w ramach konkursu Ministerstwa Sportu – Sportowa Polska.
Przedmiotowa inwestycja dotyczyła budowy boiska treningowego na Stadionie. W związku
z nierozstrzygnięciem konkursu w 2019 r. zadanie nie było realizowane. Wniosek nie uzyskał
dofinansowania.
5.3.10. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w ramach w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.
W ramach przedsięwzięcia planuje się planuje się zebrać około 126 Mg odpadów klasyfikowanych jako
02 01 04 – Odpady z tworzyw sztucznych. Tymi odpadami będzie folia rolnicza, sznurki, opakowania po
nawozach i tzw. Big Bag, które w zależności od poziomu zanieczyszczenia zostaną poddane odzyskowi
(15 Mg), a odpady zanieczyszczone w stopniu znacznym zostaną zutylizowane. Realizacja projektu
planowana jest na rok 2020.
5.3.11. „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego poprzez budowę muszli
koncertowej – etap I”.
W 2019 r. Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla operacji „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej
Parku Borowiackiego poprzez budowę muszli koncertowej – etap I”, w ramach działania „Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze".
Przedmiotem operacji jest budowa ogólnodostępnego amfiteatru w Parku Borowiackim w Czersku.
Wniosek otrzymał dofinansowanie.

Strona

5.3.13. „Festiwal BOROWIACKICH SMAKÓW”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację operacji pt. „Festiwal BOROWIACKICH
SMAKÓW” w zakresie celu szczegółowego – Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym
kreowanym przez społeczność na obszarze rybackim.
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5.3.12. „Rewitalizacja części miasta Czersk”.
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie dla operacji pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
8. Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne,
Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem
Metropolitarnym Trójmiasta.
Przedmiotem operacji jest przebudowa oraz remont części budynku dworca kolejowego przy
ul. Kolejowej 7 na cele społeczne, remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz
zagospodarowanie terenu wokół tych budynków, remont infrastruktury drogowej (ul. Transportowców
i ul. Wojska Polskiego), budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy
ul. Dworcowej 8, nasadzenie zieleni, budowa trawników oraz przydomowych ogródków w miejscach
publicznych ogólnie dostępnych, przez mieszkańców, na terenie rewitalizowanym oraz wykonanie murali.
W 2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla realizacji projektu. Zadania w ramach projektu będą
realizowane w latach 2020 – 2021.
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Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka i otrzymał dofinansowanie. Koszt realizacji
przedsięwzięcia to 21 000 zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest organizacja imprezy promocyjnej
– "Festiwal BOROWIACKICH SMAKÓW" – to impreza ponadlokalna, gdzie elementem wyróżniającym
będzie kuchnia lokalna borowiacka, w tym grzyby, ziemniaki, ryby (pstrąg – ryba czystych wód). Podczas
całego dnia imprezy organizowane będą konkursy oraz pokazy kulinarne.
5.3.14. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych,
seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk”.
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu społecznego w ramach zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego: Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Tytuł projektu: „Rozwój usług
opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami
oraz rodzin na terenie miasta Czersk”.
Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych. Grupą docelową projektu są 94 osoby
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niesamodzielnych (os. starsze, niepełnosprawne, wymagające opieki) i ich opiekunów oraz rodziny
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z obszaru objętego rewitalizacją
(Jednostka F). Wartość projektu: 1 575 864,00 zł, dofinansowanie 95% tj. 1 497 070,80 zł. Termin
rozpoczęcia projektu – maj 2021 r.
5.3.15. „Posiłek w szkole i w domu”.
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 moduł 3. Wsparcie polegać miało na remoncie i doposażeniu stołówki
szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku. Wniosek nie otrzymał
dofinansowania.
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5.3.17. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Czersk.
W ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czersk zakupiono i zamontowano w 2019 r. 11
czujników jakości powietrza za kwotę 18 265,50 zł. Na terenie miasta zamontowano 8 czujników oraz po
jednym w Rytlu, Odrach i Łęgu. Czujniki monitorują przez 24 godziny na dobę jakość powietrza mierząc
stężenia PM 2,5 i PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza. Dane z czujników pokazywane są
w czasie rzeczywistym, a wysyłane są co pięć minut. Z taką częstotliwością parametry widoczne
na platformie map.airly.eu oraz na stronie Gminy Czersk są aktualizowane. Instalacja inteligentnego
systemu monitorującego stan jakości powietrza ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców oraz
powinna przyczyniać się do wzrostu odpowiedzialności społecznej za negatywne skutki zanieczyszczania
powietrza.
W ramach działań kontrolnych, pracownicy urzędu miejskiego przeprowadzili w 2019 r. 8 kontroli posesji
prywatnych oraz 3 podmiotów gospodarczych (w jednym przypadku udzielono pouczenia). Dwóch
pracowników uczestniczyło w szkoleniu „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach
prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez straże miejskie i gminne oraz pracowników
samorządowych”, gdzie otrzymali stosowne certyfikaty na pobór takich próbek.
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5.3.16. „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego”.
Środowiskowy Dom Samopomocy odbył się kurs komputerowy pt. „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju
zawodowego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020, w który ukończyło oceną pozytywną dziesięciu uczestników ŚDS.
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5.3.18. Zakup ogólnodostępnych zestawów AED.
W ramach zadania zakupiono 2 zestawy AED, składające się z defibrylatora oraz podgrzewanych szafek
zewnętrznych. Defibrylatory zostały zamontowane w miejscach najbardziej uczęszczanych przez
mieszkańców, a więc na placu Ostrowskiego oraz na stacji paliw przy galerii handlowej przy ulicy Lipowej
w Czersku. W realizację projektu były zaangażowane podmioty zewnętrzne. Jako partner udział
w projekcie wziął miejscowy oddział banku PKO Bank Polski S.A., który dofinansował zadanie kwotą
2 000,00 zł oraz miejscowa firma „LIPOWA” Sp. z o.o., która zakupiła szafkę podgrzewaną. Łączny koszt
zadania wyniósł 12 700,00 zł.
5.3.19. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego.
W minionym roku miasta został zmodernizowany monitoring miejski. Po przerwie udało się ponownie
uruchomić większość kamer w mieście. Część z nich została wymieniona na nowe. Jednym z elementów
modernizacji było ułożenie sieci światłowodowej na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 2 do budynku
Urzędu Miejskiego. Dwóch pracowników obsługujących monitoring ma obecnie do dyspozycji ponad 30
kamer miejskich oraz 12 kamer zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 1. W zasięgu obserwacji są główne
skrzyżowania (ul. Chojnicka, Kościuszki, Starogardzka i Dworcowa) oraz najbardziej oblegane miejsca
w mieście, w tym Plac Kalinowskich, deptak i ul. Ostrowskiego oraz Park Borowiacki. Na zadania
związane z modernizacją monitoringu wydano w 2019 r. łącznie 59 971,85 zł.
W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. odnotowano:
1) zdarzenia ogółem
– 112,
2) spożywanie alkoholu
– 85 zgłoszeń na policję, w tym:
a) deptak Ostrowskiego
– 33 zgłoszenia,
b) ulica Ostrowskiego
– 30 zgłoszeń,
c) Park Borowiacki
– 20 zgłoszeń,
d) ulica Dworcowa
– 1 zgłoszenie,
e) Plac Kalinowskich
– 1 zgłoszenie,
3) zgłoszenia inne
– 27 zgłoszeń.
5.3.20. Dotacje i wpłaty na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Czersk.
5.3.20.1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
W minionym roku Gmina Czersk przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu dotację
w wysokości 194 000,00 zł na zakup specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego, z
napędem 4x4, marki Volvo FLD 3C FL.
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5.3.20.3. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji.
Gmina Czersk przekazała w 2019 r. na Fundusz Wsparcia Policji środki w wysokości 47 500,00 zł na
zakup nieoznakowanego samochodu typu SUV, marki Hyundai Kona, z przeznaczeniem dla Komisariatu
Policji w Czersku.
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5.3.20.2. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu na zakup lekkiego
samochodu terenowego wraz z przyczepą podłodziową.
W 2019 r. Gmina Czersk przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu dotację w wysokości
80 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu:
1) przyczepy firmy Brenderup
– 2 800,00 zł,
2) silnika zaburtowego firmy Evinrude
– 19 200,00 zł,
3) samochodu specjalnego pożarniczego Ford Ranger
– 73 000,00 zł.
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6. BUDŻET OBYWATELSKI I FUNDUSZ SOŁECKI.

6.1. BUDŻET OBYWATELSKI.
W 2019 r. a realizację Czerskiego Budżetu Obywatelskiego (CzBO) w Gminie Czersk przeznaczono
kwotę 750 000 PLN.
W dniu 10 stycznia 2018 roku Burmistrz Czerska powołał Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania
i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok. W skład zespołu weszli:
1) Mateusz Rydzkowski – Przewodniczący Zespołu,
2) Edmund Krut
– Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Przemysław Bloch
– Członek Zespołu,
4) Małgorzata Janikowska
– Członek Zespołu,
5) Justyna Wozińska
– Członek Zespołu,
6) Paulina Peplińska
– Członek Zespołu,
7) Joanna Blumowska-Hatta
– Członek Zespołu,
8) Anna Śledź
– Członek Zespołu.
6.1.1. Podstawowy Budżet Obywatelski.
Główne założenia:
1) uprawnieni do składania wniosków i głosowania byli mieszkańcy od 16 roku życia,
2) nie można było składać wniosków tylko i wyłącznie na dokumentację projektową,
3) wnioski nie mogły dotyczyć przedsięwzięć „miękkich”,
4) do realizacji zostały skierowane z każdego okręgu konsultacyjnego te przedsięwzięcia, które
w danym okręgu konsultacyjnym uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli
środków przeznaczonych na dany okręg, przy czym do realizacji mogło przejść tylko jedno
przedsięwzięcie z danej jednostki pomocniczej Gminy, które uzyskało największą ilość głosów,
5) w głosowaniu przedsięwzięcie musiało uzyskać min. 50 głosów poparcia,
6) przedsięwzięcia musiały dotyczyć zadań własnych Gminy,
7) zgłoszone przedsięwzięcia musiały być realne do wykonania w jednym roku budżetowym.
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6.1.3. Szczęśliwy Numerek.
Nie obowiązywał podział na okręgi konsultacyjne. Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację
przedsięwzięć została podzielona na projekty o wartości nieprzekraczającej 35 tys. zł brutto. Wybór
przedsięwzięć do realizacji nastąpił w drodze losowania, które odbyło się w październiku 2018 roku.
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6.1.2. Zielony Budżet Obywatelski.
Nie obowiązywał podział na okręgi konsultacyjne. Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację
przedsięwzięć została podzielona na projekty o wartości nieprzekraczającej 5 tys. zł brutto. Wybór
przedsięwzięć do realizacji nastąpił w drodze losowania, które odbyło się w październiku 2018 roku.
Główne założenia:
1) uprawnieni do składania wniosków i głosowania byli mieszkańcy od 16 roku życia,
2) przedsięwzięcia musiały dotyczyć zagospodarowania terenów zielonych, skwerów, ulic, itp. przy
czym teren musiał stanowić własność Gminy Czersk,
3) przedsięwzięcie nie mogło kolidować z planami przebudowy, rewitalizacji danego terenu,
4) dopuszczało się wyłącznie zakup roślinności wieloletniej, tj. drzewa i krzewy,
5) zgłoszone przedsięwzięcia musiały być realne do wykonania w jednym roku budżetowym,
6) poparcie wniosku min. przez 15 osób.
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Główne założenia:
1) uprawnieni do składania wniosków i głosowania byli mieszkańcy od 16 roku życia,
2) zgłoszone przedsięwzięcia musiały być realne do wykonania w jednym roku budżetowym,
3) wnioski dotyczące opracowania tylko i wyłącznie dokumentacji projektowej zostawały odrzucone,
4) przedsięwzięcia nie mogły dotyczyć zadań nieinwestycyjnych, tzw. miękkich,
5) przedsięwzięcia musiały dotyczyć zadań własnych Gminy,
6) poparcie wniosku min. przez 15 osób.
6.1.4. Podział środków.
Ogólną pulę środków przeznaczonych na realizację CzBO w 2019 r. podzielono na:
1) Podstawowy Budżet Obywatelski
– 670 tys. zł, w tym:
a) Okręg 1 – 160 tys. złotych
– projekty o wartości do 80 tys. złotych brutto
(2 przedsięwzięcia do realizacji),
b) Okręg 2 – 280 tys. złotych
– projekty o wartości do 40 tys. złotych brutto, wyjątek
stanowiło Sołectwo Rytel
– 80 tys. złotych brutto (6 przedsięwzięć do realizacji),
c) Okręg 3 – 210 tys. złotych
– projekty o wartości do 35 tys. złotych brutto
(6 przedsięwzięć do realizacji),
d) Okręg 4 – 20 tys. złotych
– projekty o wartości do 20 tys. złotych brutto
(1 przedsięwzięcie do realizacji),
2) Zielony Budżet Obywatelski
– 10 tys. zł (po 5 tys. zł na przedsięwzięcie),
3) Szczęśliwy Numerek
– 70 tys. zł (po 35 tys. zł na przedsięwzięcie).
6.1.5. Okręgi konsultacyjne.
W ramach Podstawowego Budżetu Obywatelskiego uprawnieni mieszkańcy gminy oddawali swoje głosy
poparcia na 22 przedsięwzięcia, które przydzielono do czterech okręgów konsultacyjnych:

Okręg nr 1
Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum”
Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie”
Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie”
Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”
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Sołectwo Rytel
Sołectwo Łąg
Sołectwo Złotowo
Sołectwo Gotelp
Sołectwo Lipki
Sołectwo Krzyż
Sołectwo Malachin
Sołectwo Odry
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Okręg nr 2

`
Okręg nr 3
Sołectwo Będźmierowice
Sołectwo Łąg-Kolonia
Sołectwo Gutowiec
Sołectwo Zapędowo
Sołectwo Kurcze
Sołectwo Łubna
Sołectwo Mokre
Sołectwo Klaskawa

Okręg nr 4
Sołectwo Mosna
Sołectwo Wieck

6.1.6. Zakwalifikowane i zrealizowane przedsięwzięcia.
W wyniku głosowania, które odbyło się w okresie 15 sierpnia do 17 września 2018 r., łącznie do realizacji
zakwalifikowały się następujące zadania:
6.1.6.1.
Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej
(etap I) w Czersku.
W ramach zadania utwardzono odcinek ul. Okrężnej (280 m2) oraz odcinek ul. Sportowej (608 m2)
poprzez ułożenie płyt YOMB na szerokości jezdni 4 metry.
Budżet: 80 000,00 zł.
Łączny koszt: 79 437,60 zł brutto.
6.1.6.2.
Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I.
W
związku
z
przyznanym
Gminie
Czersk
dofinansowaniem
na
realizację
zadania
pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk” ze środków unijnych – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, odstąpiono od realizacji inwestycji w 2019 roku.
Przedmiotowe zadanie jest objęte wnioskiem o dofinansowanie i jest planowane rozpoczęcie jego
realizacji w 2020 roku.
Budżet: 80 000,00 zł.
Łączny koszt: 0,00 zł brutto.
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6.1.6.4.
Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach.
Wymieniono ogrodzenie wokół terenu szkoły podstawowej na długości 226 mb wraz z wymianą bramy
wjazdowej i dwóch furtek (ogrodzenie z paneli wraz z podmurówką – wys. 1,5 m).
Budżet: 40 000,00 zł.
Łączny koszt: 39 975,00 zł brutto.
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6.1.6.3.
Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu.
Utwardzono część terenu boiska szkolnego poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej na istniejącej
wyeksploatowanej nawierzchni bitumicznej (267 m2).
Budżet: 40 000,00 zł.
Łączny koszt: 40 000,00 zł brutto.

`

6.1.6.5.
Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą
podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rytlu.
Przekazano kwotę w wysokości 80 000,00 zł na rzecz OSP Rytel, z przeznaczeniem na zakup
samochodu terenowego wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym. Całkowity koszt wyniósł
95 000,00 zł brutto, w tym 15 000,00 zł pozyskano od sponsorów. Dotację rozliczono.
Budżet: 80 000,00 zł.
Łączny koszt: 80 000,00 zł brutto.
6.1.6.6.
Zagospodarowanie
działki
w
Krzyżu
dla
celów
rekreacyjnowypoczynkowych.
Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy sołeckim placu rekreacyjnym poprzez
ułożenie kostki brukowej betonowej (333 m2).
Budżet: 40 000,00 zł.
Zwiększono budżet: 45 000,00 zł.
Łączny koszt: 44 546,00 zł brutto.
6.1.6.7.
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej.
W ramach zadania na sołeckim placu rekreacyjnym wybudowano wiatę ogniskową oraz ustawiono
elementy małej architektury (urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej).
Budżet: 40 000,00 zł.
Łączny koszt: 39 810,82 zł brutto.
6.1.6.8.
Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara
Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB.
Utwardzono odcinki dróg w Nowej Juńczy (211,5 m2) i Starej Juńczy (211,5 m2) poprzez ułożenie płyt
YOMB.
Budżet: 40 000,00 zł.
Łączny koszt: 39 659,66 zł brutto.
6.1.6.9.
Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji
i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.
Zamontowano instalację klimatyzacji w budynku w pomieszczeniach kuchni, przedszkolnym oraz sali
spotkań.
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 27 060,00 zł brutto.
Zmniejszono budżet: 27 100,00 zł.
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6.1.6.11. Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym
w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu.
W ramach zadania ustawiono zadaszone wiaty ze stołami i siedziskami oraz wykonano część ogrodzenia
terenu z elementów panelowych, zakupiono ławkę oraz stojaki rowerowe.
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 994,99 zł brutto.
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6.1.6.10. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu – etap II.
Ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku ulicy na szerokości 4 metrów (366 m2).
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 277,83 zł brutto.

`
6.1.6.12. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB – etap II.
Utwardzono kolejny odcinek drogi poprzez ułożenie płyt YOMB (400 m2).
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 526,92 zł brutto.
6.1.6.13. Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach.
W ramach zadania ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku nawierzchni drogi (400 m2).
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 427,67 zł brutto.
6.1.6.14. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku
Rówek i Nowej Juńczy.
Wykonano ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi w kierunku miejscowości Rówki (400 m2).
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 562,33 zł brutto.
6.1.6.15. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB.
Utwardzono odcinek drogi w Mosnej poprzez ułożenie płyt YOMB (220 m2).
Budżet: 20 000,00 zł.
Łączny koszt: 20 000,00 zł brutto.
6.1.6.16. Zakup krzewów dla sołectwa Klaskawa – teren przy świetlicy wiejskiej.
Zakupiono ozdobne krzewy wieloletnie, które nasadzono przy wiacie ogniskowej na placu rekreacyjnym.
Budżet: 5 000,00 zł.
Łączny koszt: 5 000,00 zł brutto.
6.1.6.17. Zazielenienie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji
Pozarządowych w Będźmierowicach.
Zakupiono drzewa i krzewy ozdobne, które zostały posadzone na terenach zielonych wokół budynku
LCKEiOP.
Budżet: 5 000,00 zł.
Łączny koszt: 5 000,00 zł brutto.
6.1.6.18. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB – część I.
Ułożono płyty YOMB na odcinku drogi w Zapędowie w kierunku leśniczówki (366 m2).
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 277,83 zł brutto.
6.1.6.19. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia.
Ułożono linię kablową oświetlenia oraz ustawiono 7 punktów świetlnych.
Budżet: 35 000,00 zł.
Łączny koszt: 34 450,55 zł brutto.
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W 2019 r. fundusz sołecki w Gminie Czersk wyniósł 703 821,00 zł i został zrealizowany zgodnie z ustawą
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). Funduszem objęto
18 jednostek pomocniczych Gminy, a w jego ramach zrealizowano szereg przedsięwzięć, co
przedstawiono poniżej.

118

6.2. FUNDUSZ SOŁECKI.

`

6.2.1. Ułożenie płyt YOMB na drogach gminnych w sołectwach.
6.2.1.1.
Będźmierowice.
Kontynuowano utwardzenie drogi od strony miejscowości Struga.
6.2.1.2.
Gotelp.
Częściowo została utwardzona droga na działce 198, obręb geodezyjny Gotelp.
6.2.1.3.
Gutowiec.
Rozpoczęto utwardzanie ul. Jatowskiej w Gutowcu.
6.2.1.4.
Kurcze.
Kontynuowano utwardzanie drogi Konewki – Dąbki.
6.2.1.5.
Lipki.
Kontynuowano utwardzanie drogi na działce nr 108 obręb geodezyjny Łąg Lipki w miejscowości Złe
Mięso.
6.2.1.6.
Łubna.
Utwardzono kolejny odcinek drogi Łubna – Budziska.
6.2.1.7.
Łąg-Kolonia.
Wykonano utwardzanie kolejnego etapu drogi w miejscowości Szałamaje.
6.2.1.8.
Łąg.
Utwardzano ostatni odcinek ul. Słonecznej w Łęgu.
6.2.1.9.
Mokre.
Rozpoczęto utwardzanie drogi na działce nr 416/2, obręb geodezyjny Mokre.
6.2.1.10. Mosna.
Kontynuowano utwardzanie dróg w miejscowości Mosna.
6.2.1.11. Malachin.
Utwardzono kolejny odcinek ul. Podleśnej w Malachinie.
6.2.1.12. Wieck.
Wykonano ułożenie płyt drogowych na działce nr 157, obręb geodezyjny Wieck, w miejscowości Zawada.
6.2.1.13. Zapędowo.
Rozpoczęto utwardzanie drogi Lutom – Żukowo.

6.2.2.1.
Będźmierowice.
Zamontowano jedną oprawę oświetleniową przy drodze na terenie sołectwa.
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6.2.2. Budowa punktów świetlnych w sołectwach.
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6.2.1.14. Złotowo.
Rozpoczęto utwardzanie drogi na działce nr 230, obręb geodezyjny Łubna.

`

6.2.2.2.
Krzyż.
Wykonano projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Kłodnia.
6.2.2.3.
Łąg.
Wykonano projekt oświetlenia drogowego ul. ks. Worzałły w Łęgu.
6.2.2.4.
Odry.
Wybudowane zostało oświetlenie drogowe ul. ks. Zawadzińskiego w Odrach.
6.2.2.5.
Rytel.
Opracowano projekty oświetlenia drogowego dla ul. Polnej, ul. Bursztynowej, ul. Wspólnej, ul. Żwirowej
i ul. Wydmowej w Rytlu oraz wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Nadrzecznej, ul. Wspólnej i ul.
Polnej w Rytlu.
6.2.2.6.
Wieck.
Wybudowane zostało oświetlenie drogowe ul. Bukowej we Wiecku.
6.2.3. Budowa chodników w sołectwach.
6.2.3.1.
Odry.
Wybudowany został odcinek chodnika przy ul. Długiej w Odrach.
6.2.3.2.
Zapędowo.
Ułożono chodnik przy świetlicy wiejskiej w Zapędowie.
6.2.4. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych.
6.2.4.1.
Klaskawa.
Zamontowano ogrodzenie panelowe na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

Strona

120

6.2.4.2.
Rytel.
Zakupiono wiaty dla zawodników rezerwowych na boisko w Rytlu.

ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY CZERSK W 2019 R.
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7. PODSUMOWANIE.
Wraz z rozpoczęciem kadencji 2018 – 2023 w samorządzie zaczęły funkcjonować nowe rozwiązania
prawne o charakterze ustrojowym. Z założenia mają one służyć zwiększeniu przejrzystości
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz włączeniu mieszkańców do procesu
współzarządzania gminą.
Jednym z narzędzi wspierających realizację powyższych założeń jest obowiązek corocznego
sporządzania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta raportu a stanie gminy.
Określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Niniejszy Raport o stanie Gminy Czersk za rok 2019 stanowi praktyczną odpowiedź Burmistrza na nowe
obowiązki i jest pierwszym tego typu dokumentem podsumowującym działalność organu wykonawczego
w kadencji 2018 – 2023.
W raporcie, w sposób przekrojowy i jednocześnie jak najpełniejszy, zawarto zbiór, opisanych za pomocą
obiektywnych wskaźników i wymaganych ustawowo informacji o funkcjonowaniu Gminy Czersk w roku
2019.
Jestem przekonany, że przedłożony Państwu dokument dostarczy zainteresowanym niezbędnych
informacji do podsumowania działalności Burmistrza w roku 2019 oraz będzie istotnym źródłem informacji
do oceny rozwoju Gminy Czersk w bieżącej kadencji.

Burmistrz
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