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ZA ROK 2020

Szanowne Mieszkanki,
Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk!

„Raport o stanie Gminy Czersk za rok 2020”, który Państwu przedkładam, jest wynikiem
zespołowej

pracy

poszczególnych

wydziałów

Urzędu

Miejskiego

oraz

gminnych

jednostek

organizacyjnych. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności czerskiego samorządu w minionym
roku i obejmuje informacje na temat zadań realizowanych na rzecz naszej wspólnoty. Zebrane w tym
opracowaniu dane dotyczą nie tylko gminnych finansów, zarządzania majątkiem, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska czy zrealizowanych inwestycji. Odnoszą się również do życia
społecznego i dziedzin takich, jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport oraz
bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Stan Gminy Czersk to nie tylko efekt pracy burmistrza, ale również rezultat aktywności
i zaangażowania radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, pracowników urzędu oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, a także wielu stowarzyszeń i organizacji oraz dużej liczby
mieszkańców naszej gminy, za co wszystkim serdecznie dziękuję.
Rok 2020 był specyficznym i wyjątkowym rokiem. Pandemia znacząco wpłynęła na życie
gospodarcze i społeczne całej Polski, Europy i świata. Miało to swoje odzwierciedlenie również w sytuacji
naszej gminy. O ile pod względem dochodów czy wydatków na inwestycje ubiegły rok był
nadspodziewanie dobry, to chociażby pod względem wydarzeń kulturalnych czy sportowych, a także
funkcjonowania gminnej oświaty i w wielu innych dziedzinach życia społecznego wprowadził bardzo wiele
ograniczeń. Jednak jako wspólnota samorządowa przetrwaliśmy ten trudny rok w dobrej kondycji, za co
również jestem wszystkim mieszkańcom niezmiernie wdzięczny.
Zapraszam wszystkich członków naszej gminnej wspólnoty do zapoznania się z niniejszym
dokumentem. Jest on nie tylko podsumowaniem naszych wspólnych działań, ale też źródłem wiedzy
o tym, jak szeroka jest skala zagadnień, za które odpowiada samorząd gminny.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Czerska
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22. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

1. WPROWADZENIE
Obecna kadencja przyniosła w samorządzie terytorialnym 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 od 2018 roku jest obowiązek
corocznego sporządzania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta raportu o stanie gminy.
Określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Niniejszy Raport o stanie Gminy Czersk za rok 2020 stanowi praktyczną odpowiedź Burmistrza na nowe
obowiązki i stanowi dokumentem podsumowujący działalność organu wykonawczego w minionym roku.
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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
2020.

2. GMINA CZERSK
2.1. POŁOŻENIE
Gmina Czersk położona jest w granicach Województwa Pomorskiego, w jego południowo-zachodniej
części, w Powiecie Chojnickim, na terenie Borów Tucholskich.
Gmina graniczy:
1)
2)
3)
4)

od części zachodniej z gminami Powiatu Chojnickiego: Brusy, Chojnice,
od północy z gminami Powiatu Kościerskiego: Karsin, Stara Kiszewa,
od wschodu z gminami Powiatu Starogardzkiego: Kaliska, Czarna Woda, Osieczna,
od południa z gminami Powiatu Tucholskiego: Tuchola, Śliwice.

Mapa Gminy Czersk
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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: „Chojnickie”, „Centrum”,
„Starogardzkie” i „Tucholskie”, a tereny wiejskie na 18 sołectw: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec,
Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Mosna, Odry, Rytel, Wieck,
Zapędowo, Złotowo. Siedzibą gminy jest Czersk. Gmina zajmuje powierzchnię 38.011 ha (miasto – 973
ha i teren wiejski – 37.038 ha) i pod względem wielkości powierzchni jest czwartym samorządem tego
szczebla w Województwie Pomorskim i 27 gminą w kraju.

2.2. KOMUNIKACJA
Przez Gminę Czersk w relacji zachód-wschód przebiega droga krajowa nr 22 łącząca granicę polskoniemiecką w Kostrzynie nad Odrą z granicą polsko-rosyjską w Grzechotkach. Droga na terenie gminy ma
około 27 km długości. W Czersku początek swój ma droga wojewódzka nr 237 biegnąca na południe do
drogi krajowej nr 25 w miejscowości Mąkowarsko, w województwie kujawsko-pomorskim. Droga łączy
Czersk z sąsiednią Gminą Tuchola, a w dalszej kolejności z Bydgoszczą. Droga na terenie gminy ma
około 7 km długości. Uzupełnieniem układu drogowego gminy są drogi powiatowe łączące przede
wszystkim Czersk z gminami sąsiednimi oraz drogi gminne łączące poszczególne wsie.
Gmina posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Tczewem, Chojnicami, Gdynią Główną, Laskowicami
Pomorskimi, Wierzchucinem i Tucholą. Na terenie gminy znajdują się następujące elementy infrastruktury
kolejowej:

Mapa głównych szlaków komunikacyjnych
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1) linia 215 Laskowice Pomorskie – Bąk, odcinek Będźmierowice – Karsin, linia jednotorowa,
niezelektryfikowana. Na trasie linii, w granicach gminy Czersk, znajduje się przystanek
w Będźmierowicach oraz stacja węzłowa Czersk,
2) linia 203 Tczew – Kostrzyn, odcinek Czarna Woda – Rytel, dwutorowa od Tczewa do Gutowca,
jednotorowa od Gutowca do granicy gminy. Na trasie linii, w granicach gminy Czersk, znajdują
się stacje w Czersku, Gutowcu i Rytlu oraz przystanki w Łęgu i Rytlu Wsi,
3) linia 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia, jest częścią Magistrali Węglowej. Linia jednotorowa,
niezelektryfikowana. Na trasie linii, w granicach gminy Czersk, znajdują się przystanki: Łąg
Południowy, Szałamaje i Wojtal.

2.3. MIESZKAŃCY GMINY
2.3.1. Zmiany demograficzne
Na dzień 1 stycznia 2020 roku w Gminie Czersk zameldowanych na pobyt stały było 21.055 osób,
z czego 10.388 stanowili mężczyźni a 10.667 kobiety. W ciągu minionego roku liczba osób
zameldowanych na pobyt stały zmalała i łącznie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 20.969 osób, co
stanowi zmniejszenie populacji o 0,41%. W tym samym czasie w Gminie Czersk urodziło się 222 dzieci,
natomiast zmarło 241 osób.

01.01.2020 r.

13.12.2020 r.

Liczba mieszkańców gminy:

21.055

Liczba mieszkańców gminy:

20.969

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

10.388

10.667

10.350

10.619

Wiek produkcyjny 19-65

Wiek produkcyjny 19-60

Wiek produkcyjny 19-65

Wiek produkcyjny 16-60

6.813

5.886

6.762

5.814

Wiek poprodukcyjny 66+

Wiek poprodukcyjny 61+

Wiek poprodukcyjny 66+

Wiek poprodukcyjny 61+

1.178

2.469

1.206

2.522

Statystyka zmian demograficznych
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Wizualizacja zmian demograficznych według płci

Wizualizacja zmian demograficznych według produkcyjności

2.3.2. Aktywność zawodowa
2.3.2.1.
Bezrobocie
Rynek pracy w gminie do roku 2019 charakteryzował się tendencją do malejącego bezrobocia. Tempo
spadku bezrobocia było porównywalne ze średnią dla Powiatu Chojnickiego. W 2020 roku nastąpiła
zmiana trendu, co może w konsekwencji znamionować negatywny wpływ pandemii na rynek pracy.

Osoby bezrobotne w Gminie Czersk na tle Powiatu Chojnickiego w latach 2010 – 2020
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W analizie statystyk dotyczących wieku osób bezrobotnych, wyraźnie zaznacza się dominacja osób
w przedziale wiekowym 26 – 30 lata, czyli potencjalnie najbardziej pożądanych na rynku pracy ze
względu na wysoki poziom aktywności zawodowej oraz nabytego doświadczenia zawodowego.
W porównaniu z 2019 rokiem, spadła grupa osób młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy oraz
osób w wieku ponad 50 lat.

Osoby bezrobotne w Gminie Czersk według przedziałów wiekowych

Największą grupę zawodową pośród osób bezrobotnych, z wyraźną dominacją kobiet, stanowią
sprzedawcy oraz osoby nieposiadające wyspecjalizowanego zawodu. Wśród bezrobotnych mężczyzn
w 2020 roku znajdowało się najwięcej stolarzy, ślusarzy i mechaników samochodowych.
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Osoby bezrobotne w Gminie Czersk według zawodów

2.3.2.2.
Działalność rolnicza
W Gminie Czersk na koniec 2020 roku funkcjonowało 1.470 gospodarstw rolnych.
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Gospodarstwa w 2020 r. według przedziałów powierzchni

3. ORGANY GMINY

3.1. RADA MIEJSKA W CZERSKU
3.1.1. Działalność Rady Miejskiej
W 2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Miejskiej, który przedstawiał się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Argasiński Jacek,
Bieszke-Binnebesel Elwira,
Bruski Maciej,
Deja Maciej,
Czarnowska Wiesława,
Fierek Barbara,
Formella Łukasz,
Grzella Jacek,
Kobierowski Grzegorz,
Konefka Zenon,
Kosobucki Piotr
Kroplewska Lidia,
Łącka Zofia,
Pozorski Stanisław,
Pruski Jakub,
Przytarski Krzysztof
Pyżewska Beata,
Reszka Ewa,
Reszka Krzysztof,
Szpręga Daniel,
Zawiszewska Lucyna.

– Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej,

– Przewodniczący Rady Miejskiej,
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W minionym roku Rada Miejska w Czersku odbyła 12 sesji, w tym większość, ze względu na stan
epidemii obowiązujący w naszym kraju, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
Biorąc pod uwagę na tryb zwołania, 9 posiedzeń rady odbyło się w trybie zwyczajnym, 2 na wniosek
burmistrza a 1 sesja miała charakter uroczysty. Zdecydowanie najczęściej, bo w 125 przypadkach,
z inicjatywą uchwałodawczą występował Burmistrz. Sześć razy wnoszącym projekt uchwały był
Przewodniczący Rady Miejskiej.
W 2020 roku na sesjach podjęto łącznie 131 uchwał, żadnego z projektów uchwał Rada Miejska nie
odrzuciła. Wykonanie zdecydowanej większości z nich powierzono Burmistrzowi.

Za

Przeciw

Wstrzymujący

Nie głosował/a

Jacek Argasiński

103

3

25

0

Elwira Bieszke-Binnebesel

122

0

1

8

Maciej Bruski

116

1

13

1

Wiesława Czarnowska

119

0

0

12

Maciej Deja

110

0

0

21

Barbara Fierek

124

0

1

6

Łukasz Formella

130

0

1

0

Jaceki Grzella

130

0

0

1

Grzegorz Kobierowski

67

4

10

50

Zenon Konefka

124

0

5

2

Piotr Kosobucki

126

0

0

5

Lidia Kroplewska

131

0

0

0

Zofia Łącka

122

0

0

9

Stanisław Pozorski

116

2

10

3

Jakub Pruski

129

0

0

2

Krzysztof Przytarski

131

0

0

0

Beata Pyżewska

119

0

0

12

Ewa Reszka

112

3

16

0

Krzysztof Reszka

120

0

1

10

Daniel Szpręga

91

16

23

1

Lucyna Zawiszewska

100

1

7

23

Radna/Radny Gminy Czersk

Wyniki głosowań nad uchwałami w 2020 roku

3.1.2.Komisje Rady Miejskiej
W 2020 r. w Radzie Miejskiej w Czersku niezmiennie funkcjonowało sześć stałych komisji, wybranych na
początku kadencji 2018 – 2023, w następującym składzie:

– Przewodnicząca Komisji,
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– Zastępca Przewodniczącej Komisji,
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Komisja Rewizyjna:
1) Lucyna Zawiszewska
2) Elwira Bieszke-Binnebesel,
3) Łukasz Formella
4) Beata Pyżewska,
5) Ewa Reszka.

Komisja Rewizyjna w minionym roku odbyła 7 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Maciej Deja
2) Jacek Argasiński,
3) Jakub Pruski
4) Stanisław Pozorski,
5) Jacek Grzella.

– Przewodniczący Komisji,
– Zastępca Przewodniczącego Komisji,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w minionym roku odbyła 6 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
Komisja Budżetu i Finansów:
1) Zofia Łącka
2) Grzegorz Kobierowski
3) Wiesława Czarnowska,
4) Beata Pyżewska.

– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,

Komisja Budżetu i Finansów w minionym roku odbyła 9 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
1) Elwira Bieszke-Binnebesel
– Przewodnicząca Komisji,
2) Maciej Bruski
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Łukasz Formella,
4) Piotr Kosobucki,
5) Daniel Szpręga.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w minionym roku odbyła 8 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska:
1) Barbara Fierek
– Przewodnicząca Komisji,
2) Jacek Grzella,
3) Zenon Konefka,
4) Stanisław Pozorski,
5) Krzysztof Reszka
– Zastępca Przewodniczącej Komisji.
Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska w minionym roku
odbyła 9 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
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Komisja Zdrowia i problemów Społecznych w minionym roku odbyła 9 posiedzeń, w tym 2 wspólne.
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Komisja Zdrowia i Problemów Społecznych:
1) Lidia Kroplewska
– Przewodnicząca Komisji,
2) Maciej Deja,
3) Jakub Pruski,
4) Krzysztof Przytarski,
5) Ewa Reszka
– Zastępca Przewodniczącej Komisji.

3.2. BURMISTRZ CZERSKA
3.2.1. Kompetencje Burmistrza
W myśl obowiązujących przepisów prawa Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją
na zewnątrz. Do zadań Burmistrza należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
realizacja budżetu gminy oraz gospodarka komunalna. Swoje zadania Burmistrz realizuje przy pomocy
Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych, których kierowników zatrudnia i zwalnia.
3.2.2. Zarządzenia Burmistrza
Realizując swoje zadania w 2020 roku Burmistrz Czerska wydał łącznie 232 zarządzenia, z czego
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, w zakresie swoich kompetencji, przygotowały:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjno-Prawny
Wydział Planowania i Gospodarki
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Wydział Inwestycji i Infrastruktury

– 83 zarządzenia,
– 69 zarządzeń,
– 47 zarządzeń,
– 15 zarządzeń,
– 12 zarządzeń,
– 5 zarządzeń,
– 1 zarządzenie.

Liczba wydanych Zarządzeń Burmistrza
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zarządzenia według kompetencji komórek organizacyjnych
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1) w zakresie Wydziału Finansowego:
a) opracowania i realizacji budżetu gminy,
b) sprawozdawczości budżetowej,
c) rachunkowości,
2) w zakresie Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
a) współpracy Burmistrza z organem stanowiącym,
b) organizacji Urzędu Miejskiego, w tym w stanie epidemii,
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Zarządzenia głownie dotyczyły następującej tematyki:

5)

6)

7)
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4)
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3)

c) spraw pracowniczych, w tym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
d) uprawnień kontrolnych Burmistrza,
e) oświaty,
w zakresie Wydziału Planowania i Gospodarki:
a) gospodarki mieniem gminnym,
b) przedsiębiorczości,
c) strategii rozwoju Gminy Czersk,
w zakresie Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska:
a) obronności i zarządzania kryzysowego,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) funkcjonowania gminy w stanie epidemii,
d) gospodarowania jeziorem Ostrowite,
w zakresie Wydziału Spraw Społecznych:
a) opieki społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi,
b) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c) gospodarki mieszkaniowej,
d) promocji gminy,
w zakresie Wydziału Funduszy Zewnętrznych:
a) zamówień publicznych,
b) projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
c) zlecania realizacji zadań własnych gminy,
w zakresie Wydziału Inwestycji i Infrastruktury:
a) funduszu sołeckiego,
b) środków osiedli.

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
4.1. URZĄD MIEJSKI
4.1.1. Przedmiot działalności
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, aparatem pomocniczym Burmistrza do realizacji zadań jest
Urząd Miejski. Jest to zorganizowana struktura, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań
gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego reguluje zarządzenie nr 65/19 Burmistrza
Czerska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Czersku.
4.1.2.Struktura organizacyjna

Aktualny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego obowiązuje od 2 stycznia 2020 r. i w trakcie 2020 r.
nie wprowadzano do niego zmian. Ponadto również 2 stycznia 2020 r. Burmistrz wydał zarządzenie
nr 331/20 w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy, które w minionym roku było
zmieniane czterokrotnie:

4.1.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim wynosiło 59 osób na 56,7 etatach oraz 13
kierowców-konserwatorów jednostek OSP na 6,35 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie
to wyniosło odpowiednio:
1) Urząd Miejski – 55 osób na 53,3 etatach,
2) kierowcy-konserwatorzy jednostek OSP – 13 osób na 6,35 etatach.
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w dniu 20 stycznia 2020 r. zwiększono wymiar etatów stanowisk ds. monitoringu z 1,5 na 1,6,
w dniu 6 lipca 2020 r. zmieniono organizację Wydziału Planowania i Gospodarki,
w dniu 3 sierpnia 2020 r. zwiększono wymiar etatów stanowisk ds. inwestycji z 1 na 2,
w dniu 5 października 2020 r. zrezygnowano z zatrudnienia Naczelnika Wydziału Finansowego.
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1)
2)
3)
4)

4.1.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czersku w 2020 roku wyniosły 6.405.941,44 zł, w tym
wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 78.575,13 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.1.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Pomimo trwającej w minionym roku epidemii, która okresowo znacząco przybierała na sile, Urząd Miejski
w Czersku, niezależnie od wprowadzanych ograniczeń, każdego dnia był dostępny dla interesantów,
realizując w sposób ciągły wszystkie sprawy należące do właściwości gminy.
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się na terenie Urzędu Miejskiego choroby zakaźnej
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości wykonywania zadań publicznych w 2020 r.
Burmistrz wydał aż 12 zarządzeń na bieżąco dostosowujących zasady funkcjonowania i organizację
pracy jednostki do rozwoju sytuacji epidemicznej.
W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, na podstawie powyższych dokumentów korzystano
z różnych rozwiązań, w tym:
okresowo ograniczono godziny otwarcia urzędu dla interesantów,
wydzielono specjalną strefę przyjmowania interesantów,
zredukowano liczbę interesantów mogących jednocześnie przebywać w wydzielonej strefie,
ograniczono liczbę interesantów obsługiwanych bezpośrednio w biurach,
nałożono obowiązek wypełniania ankiety informacyjno-kontaktowej przez interesantów
wchodzących na teren urzędu,
6) pracowników świadczących pracę w pomieszczeniach wieloosobowych objęto pracą zmianową,
7) wprowadzono w urzędzie obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcji pomieszczeń i noszenia
rękawiczek ochronnych,
8) umożliwiono pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.
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Wprowadzenie przedstawionych rozwiązań pozwoliło nie tylko na zapewnienie nieprzerwanej obsługi
interesantów, ale również na utrzymanie liczby zachorowań na COVID-19 wśród pracowników na
minimalnym poziomie.
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1)
2)
3)
4)
5)

4.2. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
4.2.1. Przedmiot działalności
W 2020 roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizował głównie zadania
pomocy społecznej zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności te wynikające z ustawy
o pomocy społecznej. Ponadto placówka, zgodnie z obowiązującym statutem, przyznawała i wypłacała
dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny,
prowadziła postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie ustalonym ustawami, realizowała
zapisy innych ustaw czy aktów prawnych, jak m.in.: Karta Dużej Rodziny, świadczenie Dobry Start,
świadczenie „Za życiem”, realizowała liczne programy rządowe czy też własne/autorskie projekty
socjalne. Ponadto wsparciem objęto rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi –
w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – objęto wsparciem
osoby uzależnione bądź współuzależnione, w ramach realizacji gminnych programów profilaktycznych.
Z dniem 1 stycznia 2021, na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 roku, MGOPS, wraz
z Dziennym Domem „SENIOR+”, został przekształcony w Centrum Usług Społecznych.
4.2.2.Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku przedstawia
schemat stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Zarządzeniem
Nr 19/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku z dnia 19 kwietnia
2019 roku:

W minionym roku dokonano jednej zmiany Regulaminu Organizacyjnego polegającej na
usystematyzowaniu czasu pracy poszczególnych sekcji i stanowisk, wyłączeniu środy z obsługi
interesantów oraz dodaniu do struktury organizacyjnej stanowiska inspektora ochrony danych
osobowych.

Strona

4.2.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w 2020 roku wyniosły
51.290.284,50 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków
majątkowych. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2020.
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4.2.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku wynosiło
43 osoby na 41,2 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 40
pracowników na 39,2 etatach.

4.2.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Rok 2020 był czasem zmian i dostosowania dotychczas usystematyzowanego charakteru pracy do
sytuacji pandemicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, pomimo pandemii, realizował swe ustawowe i statutowe
zadania w sposób określony różnorakimi aktami: poleceniami, zarządzeniami, rozporządzeniami,
ustawami, itp. Przede wszystkim ograniczono (głównie w II i IV kwartale) bezpośrednie kontakty
z podopiecznymi. Wyodrębniono Punkt Obsługi Klienta, który spełnia wszelkie wymogi sanitarne.
Pracownicy świadczący pracę w terenie wykonywali ją tylko i wyłącznie w sytuacjach nagłych,
interwencyjnych, wymagających pomocy ze strony pracownika. Wywiady środowiskowe ustąpiły miejsca
tzw. rozpytaniom (telefonicznym), zgodnie z art. 15o ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19. Również praca asystentów rodzin została w znaczny sposób ograniczona. Swoistym
problemem była organizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj, zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego, należało świadczyć
powyższe usługi tylko w sytuacjach wyjątkowych, u osób samotnych, pozbawionych wsparcia ze strony
innych (sąsiadów, rodziny, instytucji). Wyzwanie stanowiła również realizacja programów rządowych
związanych z pomocą społeczną, jak np. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Tutaj bowiem
jednym z zadań asystenta jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w wydarzeniach towarzyskich,
kulturalnych oraz religijnych a te, jak wiemy, zostały znacznie ograniczone. W czasie pandemii w roku
2020 kilku pracowników, pomimo stosowania zaleceń i reżimu sanitarnego, zachorowało na COVID-19,
wielu poddanych zostało przymusowej kwarantannie, co spowodowało znaczne trudności kadrowe –
spośród 30 pracowników, w siedzibie MGOPS odnotowywano w danych dniach obecność zaledwie
5 – 10. Praca zdalna, z racji niewystarczającej szybkości łącza internetowego, jak też braku stosownych
zabezpieczeń, w większości przypadków okazywała się niemożliwa. Niemniej, w 2020 r. korzystano
z tego system pracy, jak też przez kilka tygodni pracowano w tzw. systemie rotacyjnym.

4.3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
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4.3.2.Struktura organizacyjna
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku działa na podstawie uchwały nr III/43/18 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r., Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czersku oraz planów pracy na dany rok.
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4.3.1.Przedmiot działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób, służącym
budowaniu oparcia społecznego oraz przygotowującym do życia i funkcjonowania w środowisku dla osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności jednostki jest
osiągnięcie przez podopiecznych jak największej samodzielności, zaradności życiowej, utrzymanie ich
prawidłowej kondycji psychofizycznej poprzez prowadzenie treningów terapeutycznych. Aktywizacja
uczestników polegająca na rozwijaniu ich umiejętności, zainteresowań, funkcjonowania w społeczności
lokalnej oraz relacji interpersonalnych, a także wspieranie i pomoc uczestnikom w dostępie do
podstawowych i
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym wsparcia psychologicznego
i psychiatrycznego oraz rehabilitacji.

4.3.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku w 2020 roku przedstawiało się
następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

dyrektor
psycholog
pedagog
instruktor terapii zajęciowej
terapeuta zajęciowy
masażysta
kierowca/pracownik gospodarczy
sprzątaczka biurowa
młodszy opiekun osoby niepełnosprawnej

– 1 etat,
– 1 etat,
– 0,5 etatu,
– 3 etaty,
– 1 etat,
– 0,5 etatu,
– 1 etat,
– 0,5 etatu przez okres 3 miesięcy,
– 0,5 etatu przez okres 2 miesięcy.

4.3.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku w 2020 roku wyniosły
828.260,84 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.3.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W roku 2020, w związku z pandemią COVID-19, przez około cztery i pół miesiąca działalność stacjonarna
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku została zawieszona. W tym czasie
prowadzono zajęcia z uczestnikami w formie zdalnej.

4.4. DZIENNY DOM SENIOR+
4.4.1.Przedmiot działalności
Dzienny Dom „Senior+” w Czersku powstał w ramach realizacji Wieloletniego Programu „Senior+” na lata
2015 – 2020. Dom mieści się w budynku SPZOZ przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Czersku. Głównym
przedmiotem działalności placówki jest realizacja założeń wyżej wspomnianego programu, a więc:
wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji – oferty
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami programu, a więc
uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” w Czersku są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+,
zamieszkujący na terenie gminy Czersk. Dzienna liczba miejsc w DDS+ w Czersku wynosi 20.
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4.4.2.Struktura organizacyjna
W minionym roku Dzienny Dom „Senior+” w Czersku funkcjonował w oparciu Regulamin Działalności
i Rekrutacji Dziennego Domu „Senior+” w Czersku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/18
Burmistrza Czerska z dnia 27 grudnia 2018 roku. Schemat organizacyjny Dziennego Domu „Senior+”
w Czersku, przez cały rok 2020 przedstawiał się następująco:

4.4.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Dziennym Domu „Senior+” w Czersku wynosiło 3 osoby na 2,5
etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio trzech pracowników na
1,75 etatach.
4.4.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Czersku w 2020 roku wyniosły 349.019,48 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.4.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Zmiany w organizacji funkcjonowania placówki w minionym roku ze względu na stan epidemii dotknęły
zarówno pracowników jak i uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Czersku, zważyć bowiem należy,
iż na skutek wspomnianej epidemii stacjonarna działalność jednostki została, początkowo wczesną
wiosną roku 2020, a następnie na przełomie jesieni i zimy, zawieszona. Niemniej, do czasu zawieszenia
działalności w formie stacjonarnej, regularnie prowadzone były zajęcia z aktywności ruchowej,
rehabilitacji i porady pielęgniarskie, klub gier karcianych, planszowych, komputerowych, zajęcia kulinarne,
zajęcia z rękodzieła, warsztaty z psychologiem, prowadzony był masaż, odbywała się muzykoterapia,
wyjazdy, wycieczki kulturoznawcze i krajoznawcze. Dzienny Dom „Senior+” w Czersku wziął udział
w organizowaniu spotkań integracyjnych, jak również w imprezach, które wpłynęły na integrację
najróżniejszych grup i środowisk. Poza tym każdy uczestnik otrzymywał obiad i śniadanie. Placówka
dokonała wszelkich starań, by – choć w formie zdalnej – jak najdokładniej i z należytą starannością
realizować założenia programowe. Zatem, pomimo czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej
placówki, świadczyła ona swe usługi w szerokim zakresie. Każdego dnia od poniedziałku do piątku
seniorzy/uczestnicy DDS+ otrzymywali do swych domów ciepłe posiłki. Świadczona była im również
pomoc pielęgniarska, psychologiczna oraz terapeutyczna, gdzie prym wiodły zajęcia z rękodzieła.
Seniorzy dwukrotnie w ciągu tygodnia otrzymywali też żywność. Wykonywane im były zakupy, a także
świadczona pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych czy umówieniu wizyty lekarskiej.
Niezmiennie, choć w innym zakresie, prowadzone były zajęcia z fizjoterapii/rehabilitacji dla tych
uczestników, którym taka forma pomocy była niezbędna.

4.5. ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
4.5.1. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności ZOF jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostek obsługiwanych tj. gminnych placówek oświatowych, Gminnego Centrum
Kultury w Czersku, Dziennego Domu „Senior+” w Czersku i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czersku, o czym stanowi statut Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku nadany uchwałą
nr XVIII/218/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 r.
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4.5.2. Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego przyjętego zarządzeniem nr 25w/2020 Dyrektora ZOF w Czersku z dnia 24
sierpnia 2020 r.:

4.5.3.Zatrudnienie.
Zatrudnienie w jednostce w 2020 roku przedstawiało się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dyrektor
główny księgowy
dział księgowości
dział płac
stanowisko ds. stypendiów
stanowisko ds. obsługi kasy
sekretariat
stanowisko ds. ochrony
danych osobowych
9) pracownik gospodarczy
10) dowożenie uczniów

–1
–1
– 5,25
– 2,5
–1
–1
– 0,25

etat,
etat,
etatu,
etatu,
etat,
etat,
etatu,

– 0,5 etatu,
– 0,875 etatu,
– 1,745 etatu.

Zatrudnienie w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku w trakcie minionego roku spadło z 16,29 etatów
do 15,12 etatów na dzień 31 grudnia 2020 roku.
4.5.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w 2020 roku wyniosły 2.712.600,24 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
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4.5.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na specyfikę działalności Zespołu Obsługi Finansowej, obowiązujący stan
epidemii tylko w nieznacznym stopniu ograniczył funkcjonowanie jednostki, za wyjątkiem realizowanego
zadania „Dowożenie uczniów do szkół”. W związku z przejściem większości placówek oświatowych
w system nauki zdalnej, dowóz uczniów do szkół odbywał się w bardzo ograniczonym zakresie. Były
jednak również i takie miesiące minionego roku, w których dowóz uczniów w ogóle nie był realizowany.

4.6. ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
4.6.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi przede wszystkim:
1) administrowanie i zarządzanie gminnymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi wchodzącymi
w skład mienia komunalnego powierzonego jednostce,
2) sprawowanie administracji i zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma
udziały, a także reprezentowanie gminy na walnych zgromadzeniach tych wspólnot,
3) eksploatacja kotłowni miejskiej i utrzymanie jej w należytym stanie technicznym oraz produkcja
i sprzedaż energii cieplnej na rzecz mieszkańców Czerska i na własne potrzeby,
4) utrzymanie gminnych targowisk,
5) odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czersk i przewożenie ich do punktu
przetrzymania dla zwierząt,
6) utrzymanie i udostępnienie gminnych obiektów oraz urządzeń infrastruktury sportowej,
turystycznej i rekreacyjnej,
7) utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych w gminie, w tym utrzymanie
i pielęgnacja terenów zieleni,
8) organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych,
9) realizacja obowiązków podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
praca społecznie użyteczna.
4.6.2. Struktura organizacyjna
Na podstawie uchwały nr XIV/182/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/217/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku przestała być jednostką obsługiwaną przez Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.
Strukturę organizacyjną jednostki od 1 stycznia 2020 roku przedstawia poniższy schemat:
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W trakcie roku organizacja Administracji Zasobów Komunalnych została zmieniona i od 3 listopada 2020
roku przedstawia się następująco:

4.6.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku wynosiło 18,75
etatów. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 23,75 etatów. Zmiany
wynikały głównie z wahań zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
4.6.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku w 2020 roku wyniosły
3.793.195,17 zł, w tym wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 104.500,00 zł. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.6.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na trwający stan epidemii, w działalności Administracji Zasobów
Komunalnych wystąpiły następujące ograniczenia:
1) ograniczenie dostępności pomieszczeń biurowych dla interesantów począwszy od 16 marca
2020 roku,
2) okresowe ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów począwszy od 23 marca 2020 roku,
3) zamknięcie wszystkich placów zabaw, otwartych stref aktywności, boisk i innych obiektów
sportowych na terenie gminy Czersk na okres od 23 marca do 1 czerwca 2020 roku,
4) wstrzymanie przyjmowania i zlecania prac skazanym na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020
roku,
5) umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej.
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4.7.1.Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi przede wszystkim prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, realizacja celów i zadań
określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a także zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb środowiska.
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4.7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU

4.7.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jednostki przedstawia się następująco:

W organizacji zespołu w minionym roku miały miejsce następujące zmiany:
Jednostka

Styczeń 2020

Wrzesień 2020

Grudzień 2020

Szkoła
Podstawowa

222 uczniów,
15 oddziałów

240 uczniów,
15 oddziałów

238 uczniów,
15 oddziałów

Przedszkole

65 wychowanków,
3 oddziały

59 wychowanków,
3 oddziały

58 wychowanków,
3 oddziały

4.7.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół w Łęgu wynosiło 38 nauczycieli na 34,66 etatach oraz
16 pracowników administracji i obsługi na 14,63 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to
wyniosło odpowiednio 36 nauczycieli na 34,06 etatach oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 15
etatach.
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4.7.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na trwający stan epidemii, w czasie wyznaczonym przez MEN, zajęcia były
prowadzone zarówno w Przedszkolu jak i w Szkole Podstawowej w formie edukacji stacjonarnej,
hybrydowej lub zdalnej. Dwukrotnie zaistniała konieczność tygodniowego zawieszenia funkcjonowania
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4.7.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu w 2020 roku wyniosły 4.040.277,37 zł. Jednocześnie
w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

przedszkola ze względu na pozostawanie w izolacji lub na kwarantannie nauczycieli pracujących
z dziećmi. W okresach, w których uczniowie pozostawali w domach, treści podstawy programowej
realizowali łącząc się zdalnie z nauczycielami lub wykonując przesłane im zadania, zgodnie z ustalonym
planem zajęć. Szkoła przekazała otrzymany sprzęt elektroniczny rodzicom uczniów, którzy sygnalizowali
występujące trudności w tym zakresie. Jeżeli z różnych względów uczniowie nie mogli realizować
edukacji w domu, istniała możliwość wykonania połączeń zdalnych ze szkoły. W czasie nieobecności
uczniów w szkole, zmniejszeniu uległa ilość zrealizowanych godzin pracy świetlicy szkolnej oraz nie
odbywały się zajęcia dodatkowe zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Nie mogły zostać
również w pełni zrealizowane uroczystości szkolne i imprezy dla uczniów. Nie odbyły się zaplanowane
wycieczki szkolne.

4.8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU
4.8.1.Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi szeroko pojęta edukacja.
4.8.2. Struktura organizacyjna
W skład Zespołu Szkół w Rytlu w 2020 roku wchodziły:
1)
2)
3)
4)
5)

Szkoła Podstawowa w Rytlu,
Przedszkole Samorządowe w Rytlu,
Punkt Przedszkolny w Gutowcu,
Oddział Przedszkolny w Krzyżu,
Świetlica Przedszkolna w Zapędowie.

4.8.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół w Rytlu wynosiło 47 nauczycieli na 44,41 etatach
oraz 25 pracowników administracji i obsługi na 23,13 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r.
zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 47 nauczycieli na 45,39 etatach oraz 24 pracowników administracji
i obsługi na 22,13 etatach.
4.8.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Rytlu w 2020 roku wyniosły 5.713.066,66 zł. Jednocześnie
w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
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4.8.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Zespół Szkół w Rytlu w czasie epidemii funkcjonował zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra
Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego w różnych okresach: stacjonarnie, zdalnie, bądź
hybrydowo. Okresowo oddziały przedszkolne i szkolne przebywały na kwarantannie. Nauczyciele, którzy
chorowali na COVID-19, przebywali w izolacji domowej i pracowali zdalnie lub korzystali ze zwolnienia
lekarskiego. Osoby, które miały kontakt z osobami chorymi, przebywały na kwarantannie i również
świadczyły pracę zdalnie.

4.9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. KORCZAKA W CZERSKU
4.9.1.Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie
szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję w tym zakresie. Szkoła realizuje cele i zadania określone
w przepisach prawa, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.
Szczegółowe cele i zadania oraz kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.
4.9.2. Struktura organizacyjna
W skład jednostki w 2020 roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.
W roku 2020, od stycznia do czerwca, do Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
uczęszczało 730 uczniów w 32 oddziałach:
1) 3 oddziały klas zerowych
2) 12 oddziałów klas I-III
3) 17 oddziałów klas IV-VIII

– 68 uczniów,
– 278 uczniów,
– 384 uczniów,

natomiast od września do grudnia 711 uczniów również w 32 oddziałach:
1) 2 oddziały klas zerowych
2) 12 oddziałów klas I-III
3) 18 oddziałów klas IV-VIII

– 47 uczniów,
– 261 uczniów,
– 403 uczniów.

W szkole funkcjonowało 5 oddziałów sportowych – klas żeglarskich.
4.9.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku wynosiło 70
nauczycieli na 66,04 etatach oraz 23 pracowników administracji i obsługi na 20,25 etatach. Natomiast na
31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 69 nauczycieli oraz 21 pracowników
administracji i obsługi.
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4.9.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku w okresie epidemii pracowała w reżimie sanitarnym
i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.
Uczniowie i nauczyciele pracowali stacjonarnie, zdalnie i w systemie hybrydowym. Dzięki wyposażeniu
szkoły w dodatkowe laptopy w ramach programu ,,Zdalna Szkoła” otrzymaliśmy łącznie 29 laptopów, co
w znacznym stopniu poprawiło zdalne nauczanie. Nauczyciele przebywając na kwarantannie lub
w izolacji domowej, najczęściej świadczyli pracę zdalną. Pracownicy obsługi korzystali z wynagrodzenia
postojowego.
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4.9.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku w 2020 roku wyniosły
7.062.672,00 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

4.10.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU

4.10.1. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku jest szeroko pojęta
działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Szkoła liczy 24 sale lekcyjne i 2 pracownie
informatyczne. W budynku funkcjonuje biblioteka, stołówka, świetlica wydzielona z części stołówki,
gabinet logopedy, psychologa, pedagoga oraz pomocy przedlekarskiej. Część kompleksu stanowi Hala
Sportowa im. Romana Bruskiego wraz z małą salką gimnastyczną oraz siłownią.
4.10.2. Struktura organizacyjna
W roku 2020, od stycznia do czerwca, do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku
uczęszczało 557 uczniów w 26 oddziałach, natomiast od września do grudnia 560 uczniów w 25
oddziałach. Dodatkowo od 1 września utworzono oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 24 dzieci.
Przez cały miniony rok w jednostce funkcjonowały cztery oddziały sportowe.
4.10.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku wynosiło 55
nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to
wyniosło odpowiednio 56 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi.
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4.10.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Czersku, od dnia 25 marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz od dnia 9 listopada do
końca roku, szkoła pracowała w trybie zdalnym. W tym okresie czasowo zawieszono działalność kuchni
szkolnej i hali sportowej.
W czasie zdalnego nauczania, zadania szkoły były realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. W celu usprawnienia zdalnej pracy oraz ułatwienia procesu nauczania
i prowadzenia lekcji w formie on-line wprowadzono w Szkole Ms-Office 365 – Pakiet dla Szkół, w ramach
którego wszystkim uczniom założono konta dla celów edukacyjnych oraz służbowe adresy poczty
elektronicznej pracownikom pedagogicznym i administracyjnym. Lekcje odbywały się codziennie,
z wykorzystywaniem komunikatora Microsoft Teams, zgodnie z przyjętym planem nauczania na dany
tydzień i zachowaniem zasad BHP. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wynikająca z zaleceń
zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach PPP, była realizowana zdalnie
przez nauczycieli specjalistów, w sposób ustalony z rodzicami dziecka, z wykorzystaniem
zindywidualizowanych metod dydaktyczno-wychowawczych. Biblioteka szkolna tylko częściowo zawiesiła
wypożyczanie książek i podręczników – nauczyciele dodatkowo wykonywali czynności związane
z przygotowywaniem materiałów bibliograficznych na stronę szkoły oraz proponowali e-booki lektur.
Opracowywali księgozbiór, przeprowadzając selekcję zbiorów i przygotowując inwentaryzację
podręczników oraz zbiorów bibliotecznych. Uczniowie i rodzice przez cały czas mieli możliwość
konsultacji na odległość z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne lub nauczycielem specjalistą,
w ramach ustalonych przez Dyrektora godzin konsultacji. Na platformie Microsoft Office 365 założono
zespoły robocze nauczycieli i wychowawców, w ramach których zbierano informacje o metodach
i technikach pracy zdalnej, sposobach komunikacji z uczniami, sposobie oceniania uczniów, formach
realizacji podstawy programowej oraz raportowano efekty pracy.
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4.10.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w 2020 roku wyniosły
6.350.876,87 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Mimo wsparcia ze strony organu prowadzącego, istotną barierę w zdalnym nauczaniu stanowiły
ograniczenia techniczne. Szkoła nie była w stanie zapewnić sprzętu komputerowego wszystkim
potrzebującym uczniom i duża grupa uczniów pracowała na komórkach. Uczniowie i rodzice zgłaszali
również problemy z jakością łącza internetowego.

4.11.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU

4.11.1. Przedmiot działalności
Szkoła Podstawowa w Gotelpiu umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego w ośmioletnim cyklu
kształcenia oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie wychowania przedszkolnego.
4.11.2. Struktura organizacyjna
W skład jednostki w 2020 roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu

– łącznie 6 oddziałów,
– jeden oddział.

4.11.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Gotelpiu wynosiło 19 nauczycieli na 12,98
etatach oraz 5 pracowników administracji i obsługi na 3,75 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r.
zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 20 nauczycieli na 13,98 etatach oraz 5 pracowników administracji
i obsługi na 3,75 etatach.
4.11.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu w 2020 roku wyniosły 1.487.663,42 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.11.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W 2020 roku, mimo pandemii, szkoła pracowała zgodnie z rozporządzeniami MEiN.

4.12.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU

4.12.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi wychowanie przedszkolne.

25 dzieci

Oddział II 4-5 latki

25 dzieci

Oddział III 5-6 latki

25 dzieci

Razem 3 oddziały

75 dzieci
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Oddział I 3-4 latki
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4.12.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku przedstawia się następująco:

4.12.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku przez cały ubiegły rok
było niezmienne i wynosiło 7 nauczycieli na 6,46 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi na
7 etatach.
4.12.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku w 2020 roku wyniosły 979.221,38
zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.12.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na trwający stan epidemii, nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania
jednostki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w okresie od 12
marca 2020 r. do 5 maja 2020 r. odbywała się edukacja zdalna.

4.13.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. J. BRZECHWY W CZERSKU

4.13.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi wychowanie przedszkolne.
4.13.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku przedstawia się następująco:
3 latki

25 dzieci

3-4 latki

19 dzieci

4-5-6 latki

18 dzieci

4 latki

24 dzieci

5 latki

24 dzieci

5-6 latki

23 dzieci

6 latki

23 dzieci

5-6 latki

22 dzieci

4-5 latki „5h”

18 dzieci

3 latki

18 dzieci

5 latki „5h”

14 dzieci

3-4 latki „5h”

22 dzieci

4-5 latki „5h”

17 dzieci

Razem 13 oddziałów

267 dzieci
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4.13.3. Zatrudnienie
W styczniu 2020 r. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku zatrudniało nauczycieli na 25,03 etatach
oraz pracowników administracji i obsługi na 15,65 etatach. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie
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Odziały placówki zlokalizowane są Czersku oraz Łubnej.

to wyniosło odpowiednio 22,07 etatów w przypadku nauczycieli oraz 15,80 etatów w przypadku
pracowników administracji i obsługi.
4.13.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku w 2020 roku wyniosły 2.743.238,49
zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.
4.13.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na trwający stan epidemii, w okresie od 12 marca do 5 maja 2020 r., na
podstawie rozporządzenia MEiN tradycyjna działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
przedszkola została zawieszona. Na podstawie kolejnych rozporządzeń, od 25 marca 2020 r., jednostka
realizowała swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 6 maja
w placówce funkcjonowała jedna łączona grupa dzieci w wieku 3-6 lat, a od 27 maja do końca czerwca
dwie grupy wychowawcze. W miesiącach wakacyjnych ponownie uruchomiono jedną grupę dla tych
dzieci, które rodzice zdecydowali się posyłać do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.

4.14.

GMINNE CENTRUM KULTURY

4.14.1. Przedmiot działalności
Podstawowym celem działania Gminnego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności zaspokajającej
i rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Czersk. Przedmiotem działalności GCK jest
w szczególności:
1) organizowanie przedsięwzięć artystycznych, w tym spektakli, koncertów, wystaw, festiwali,
przeglądów, warsztatów i konferencji,
2) tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, w tym kół i klubów zainteresowań,
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, w szczególności rękodzieła ludowego i artystycznego,
4) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
5) prezentowanie dorobku i popularyzacja lokalnych twórców,
6) zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,
7) prowadzenie kina oraz popularyzowanie wiedzy o sztuce filmowej,
8) upowszechnianie i popularyzacja turystyki.
Do zakresu działania centralnej biblioteki publicznej i jej dwóch filii należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie zbiorów bibliotecznych poza
lokal oraz prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych
potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

Strona

34

4.14.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Kultury przedstawia się następująco:

4.14.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury wynosiło 31 osób na 23,925 etatach,
z czego 4,75 etatów przypadało na biblioteki. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło
odpowiednio 29 pracowników na 22,65 etatach, z czego 3,75 etatów przypadło na biblioteki.
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4.14.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Przez większość ubiegłego roku, ze względu na trwający stan epidemii, świetlice wiejskie i instytucje
kultury pozostawały zamknięte. Dlatego jedno z pomieszczeń GCK zamienione zostało w prowizoryczne
studio i już 2 kwietnia rozpoczęta codzienna transmisja zajęć kulturalnych:
1) taneczne,
2) nauki gry na ukulele,
3) plastyczne dla dzieci,
4) plastyczne dla młodzieży,
5) „bajkowisko” dla najmłodszych,
6) wykładów z historii baletu.
Łącznie wyemitowano ponad 60 godzin materiału – 190 odcinków różnych zajęć.
Nowa sytuacja wymusiła również zmianę podejścia do innych rodzajów działalności. Jednostka
organizowała konkursy plastyczne i wokalne przez Internet. Odbył się również koncert online w oparciu
o nagrania zebrane od dzieci i młodzieży. W okresie letnim, co tydzień, na placu Ostrowskiego
prowadzone były zajęcia kulinarne, plastyczne lub taneczne. Gminne Centrum Kultury wsparło również
technicznie organizację dwóch imprez plenerowych. Ogólnie w roku 2020 obsłużono 5 imprez
plenerowych. Równolegle do aktywności online czas zawieszenia działalności placówka wykorzystała do
przeprowadzenia wielu niezbędnych napraw, remontów i modernizacji w użytkowanych obiektach.
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4.14.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w 2020 roku wyniosły 1.931.631,54 zł, w tym wydatki
majątkowe zamknęły się kwotą 22.140,00 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2020.

4.15.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

4.15.1. Przedmiot działalności
Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób oraz
realizacja zadań służących promocji zdrowia.
4.15.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku przedstawia
się następująco:

W trakcie minionego roku w organizacji jednostki nie nastąpiły zmiany.
4.15.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie na 1 stycznia 2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku
wynosiło 28,3 etatów. Natomiast na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 29 etatów.
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4.15.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, po wprowadzeniu stanu epidemii, główne wytyczne GIS, MZ i NFZ dotyczyły jednostki
w zakresie ograniczenia kontaktów osobistych, rejestracji telefonicznej oraz wdrożenia teleporad. W celu
jasnego przedstawienia zasad dotyczących teleporad stworzona została informacja „Świadczenia
realizowane w ramach teleporady”, która jest zamieszczona na stronie internetowej przychodni
www.zozczersk.pl. Znajdują się tam także instrukcje dot. e-recept, e-skierowań, e-zleceń na wyroby
medyczne, zleceń badań dodatkowych oraz zakładania IKP. Informacje te aktualizowane były na bieżąco.
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4.15.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2020 roku
wyniosły 4.892.827,45 zł, w tym wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 150.589,57 zł.

Strona
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Od momentu ogłoszenia stanu epidemii przychodnia pracowała cały czas zgodnie z przyjętymi
harmonogramami i co istotne, nie były ograniczone czy redukowane godziny pracy lekarzy POZ.
Ograniczenia dotyczyły pobrań materiału do badań, szczepień ochronnych, bilansów i patronaży,
rehabilitacji, poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni kardiologicznej. Od kwietnia 2020 r.
stopniowo przywracany był tradycyjny dostęp do świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Wprowadzono zmiany dotyczące ograniczenia kumulacji pacjentów w jednym miejscu
z jednoczesnym zachowaniem dostępności do świadczeń zdrowotnych. Przystąpienie do Narodowego
Programu Szczepień wymagało dostosowania jednostki do wymogów technicznych i organizacyjnych
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Pacjenci każdorazowo informowani byli o warunkach, jakie muszą spełnić w celu skorzystania ze
świadczeń zdrowotnych. Stworzona została procedura „wejścia” do przychodni, która jest związana ze
wskazaniami sanitarno-epidemiologicznymi. Procedura zamieszczona została na stronie internetowej
oraz na wszystkich drzwiach wejściowych do budynków w Czersku, Rytlu i Łęgu.
Wszystkie podejmowane działania podyktowane były koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowia i życia pacjentów oraz pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

5. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY
5.1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNLANYCH W CZERSKU Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego, posiadającą zarząd i instytucje
kontrolne, wyposażoną w osobowość prawną. Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2000 r. na bazie
majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego Gminy Czersk. Siedziba ZUK Sp. z o. o. mieści się
w Czersku, przy ul. Kilińskiego 15. Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Czerska
reprezentujący jedynego właściciela – Gminę Czersk. Prowadzeniem wszystkich spraw bieżących
zajmuje się jednoosobowy Zarząd Spółki, a funkcję Przewodniczącego Zarządu, Dyrektora Spółki pełni
Paweł Garbacki.
Organem powołanym do kontroli działalności zarządu jest pięcioosobowa Rada Nadzorcza, w skład której
wchodzą trzy osoby powołane przez Zgromadzenie Wspólników oraz dwie osoby wybrane przez załogę
spośród pracowników spółki.
5.1.1. Przedmiot działalności
Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz mieszkańców Gminy Czersk
w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
odbioru, zbierania i transportu odpadów,
budowy i remontów sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
wynajmu i serwisu toalet przenośnych,
czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych na zlecenie,
wynajmu agregatów prądotwórczych.

W 2020 r. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Gminą Czersk między innymi
obowiązywały umowy na:
1) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2) prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Czersku przy ul. Kilińskiego 15.
5.1.2.Udziały gminy
Kapitał zakładowy Spółki stanowiący jednocześnie udziały gminy w 2020 roku wynosił 19.743.950,00 zł.
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Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego, utworzoną 17 grudnia
2008 r., na podstawie porozumienia komunalnego pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice,
Gminą Czersk, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą
Czarne, Gminą Debrzno oraz Gminą Przechlewo, w celu realizacji obowiązkowych zadań własnych gmin.
Siedziba Zakładu mieści się w Nowym Dworze 35 koło Chojnic. Zarząd Spółki stanowią: Lucyna Perlicka
– Prezes Zarządu oraz Andrzej Sabiniarz – Członek Zarządu. Rada nadzorcza składa się z ośmiu
członków.
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5.2. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR Sp. z o.o.

5.2.1. Przedmiot działalności
Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w zakresie:
1) przyjmowania odpadów oraz ich zagospodarowanie, w tym magazynowania, przetwarzania
i odzysku,
2) odbioru i transportu odpadów,
3) działalności edukacyjnej,
4) opracowywania dokumentów z zakresu ochrony środowiska.
W 2020 r. pomiędzy Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. a Gminą Czersk
obowiązywała umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu
nieruchomości zamieszkałych, z Gminy Czersk.
5.2.2.Udziały gminy
Kapitał zakładowy Spółki w 2020 roku wynosił 11.054.050,00 zł. Gmina Czersk posiadała 32211
udziałów, o wartości 50,00 zł każdy. Łączna wartość kapitału w minionym roku wynosiła 1.610.550,00 zł.

5.3. ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. to spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, powstała w dniu 30 czerwca 2003 r. Zgromadzenie Wspólników stanowi
21 udziałowców: Gmina Miejska Starogard Gd., Gmina Starogard Gd., Gmina Bobowo, Gmina Miejska
Czarna Woda, Gmina Czersk, Gmina Kaliska, Gmina Karsin, Gmina Liniewo, Gmina Lubichowo, Gmina
Nowa Karczma, Gmina Osieczna, Gmina Osiek, Gmina Miejska Skarszewy, Gmina Miejska Skórcz,
Gmina Skórcz, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Zblewo, Miasto Kościerzyna,
Gmina Kościerzyna, Gmina Przywidz. Siedziba Zakładu mieści się w Starym Lesie 9 koło Starogardu
Gdańskiego. Przewodniczącym Zarządu jest Rafał Etmański, Rada Nadzorcza liczy 5 członków.
5.3.1. Przedmiot działalności
Głównym
zadaniem Spółki jest przyjmowanie odpadów oraz ich zagospodarowanie, w tym
przetwarzanie, odzysk oraz magazynowanie, a także sprzedaż surowców odzyskanych w procesach
przetwarzania odpadów.
W 2020 r. pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o a Gminą Czersk
obowiązywała umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu
nieruchomości zamieszkałych z Gminy Czersk.
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5.3.2.Udziały gminy
Kapitał zakładowy Spółki w 2020 roku wynosił 11.608.500,00 zł i dzieli się on na 23217 równych
i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Czersk posiada jeden udział o wartości 500,00 zł.

6. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność Gminy Czersk wspierały 22 jednostki
pomocnicze, na które składało się 18 sołectw i 4 osiedla.

6.1. ORGANY WYKONAWCZE

SOŁTYS

1.

BĘDŹMIEROWICE

Joanna Morawska

2.

GOTELP

Paweł Żywicki

3.

GUTOWIEC

Zbigniew Krzoska

4.

KLASKAWA

Jacek Grzella

5.

KRZYŻ

Zbigniew Bieliński

6.

KURCZE

Mieczysław Janikowski

7.

LIPKI

Zbigniew Berendt

8.

ŁĄG

Andrzej Kosecki

9.

ŁĄG-KOLONIA

Barbara Fierek

10.

ŁUBNA

Piotr Witkowski

11.

MALACHIN

Sylwia Turzyńska

12.

MOKRE

Joanna Turzyńska

13.

MOSNA

Tomasz Wons

14.

ODRY

Zbigniew Wojtala

15.

RYTEL

Romanna Czułowska

16.

WIECK

Zbigniew Stanke

17.

ZAPĘDOWO

Michał Drewczynski

18.

ZŁOTOWO

Zenon Konefka

OSIEDLE

ZARZĄD OSIEDLA

1.

OSIEDLE NR 1
„CENTRUM”

1)
2)
3)
4)
5)

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

Strona

SOŁECTWO

L.P.
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Organy wykonawcze jednostek pomocniczych gminy w 2020 roku, prezentuje poniższe zestawienie:

2.

3.

4.

OSIEDLE NR 2
„CHOJNICKIE”

1)
2)
3)
4)
5)

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

OSIEDLE NR 3
„STAROGARDZKIE”

1)
2)
3)
4)
5)

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

OSIEDLE NR 4
„TUCHOLSKIE”

1)
2)
3)
4)
5)

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

W minionym roku zmiany osobowe organów wykonawczych nie miały miejsca.

6.2. ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW
W 2020 roku odbyły się 23 zebrania mieszkańców, podczas których podjęto 35 uchwał, w tym:
1) 18 uchwał dotyczących uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego lub
osiedlowego,
2) 15 uchwał dotyczących zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego,
3) 1 uchwałę dotyczącą przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości,
4) 1 uchwałę dotyczącą planu wydatków na 2021 rok.

6.3. FUNDUSZ SOŁECKI
Łączna wysokość środków funduszu sołeckiego w 2020 roku stanowiła kwotę 702.471 zł, a dodatkowo,
w trakcie okresu sprawozdawczego, na wniosek zainteresowanych jednostek pomocniczych,
następowały w nim zmiany.

Nazwa zadania

Plan

Plan ogółem

Mokre

Remont dróg

2.135 zł

2.135 zł

Strona

Sołectwo
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W 2020 roku ustalono wysokość środków stanowiących dochody gminy, pochodzące z gospodarowania
mieniem komunalnym przez sołectwo Mokre, w wysokości 2.135 zł.

6.3.1.Wykonanie funduszu sołeckiego
Ponad połowę środków z funduszu sołeckiego bo 52,8% przeznaczono na zadania drogowe związane
z remontem i modernizacją dróg gminnych. Na doświetlenie dróg i ulic wydatkowano prawie 115 tys. zł –
16,3%. Pozostałe wydatki dotyczyły zagospodarowania terenów rekreacyjnych i sportowych,
doposażenia świetlic wiejskich, promocji walorów gminy oraz budowy wiat.

Wykonanie

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Poprawa estetyki w sołectwie
4. Remont przepustów
5. Promocja walorów gminy
6. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
Razem

10.000 zł
15.000 zł
5.000 zł
2.000 zł
0 zł
1.444 zł
33.444 zł

9.999,72 zł
14.999,66 zł
4.968,00 zł
2.000,00 zł
0,00 zł
1.443,00 zł
33.410,38 zł

Gotelp

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Remont przystanków autobusowych
4. Poprawa estetyki w sołectwie
5. Promocja walorów gminy
6. Wyposażenie świetlic wiejskich
7. Doposażenie jednostki OSP
8. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
Razem

17.383 zł
15.000 zł
1.200 zł
3.000 zł
1.500 zł
1.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
30.083 zł

17.381,92 zł
14.999,05 zł
1.200,00 zł
3.000,00 zł
1.500,00 zł
1.000,00 zł
2.999,97 zł
3.000,00 zł
30.081,89 zł

Gutowiec

1. Modernizacja dróg
2. Budowa punktów świetlnych
3. Promocja walorów gminy
4. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
Razem

21.730 zł
3.000 zł
0 zł
6.000 zł
30.730 zł

21.729,49 zł
2.999,97 zł
0,00 zł
6.000,00 zł
30.729,46 zł

Krzyż

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
4. Promocja walorów gminy
5. Wyposażenie świetlic wiejskich
Razem

25.000 zł
10.000 zł
1.800 zł
0 zł
2.579 zł
39.379 zł

24.999,05 zł
10.000,00 zł
1.785,51zł
0,00 zł
2.579,00 zł
39.363,56 zł

1. Modernizacja dróg
2. Budowa punktów świetlnych
3. Promocja walorów gminy
4. Wyposażenie świetlic wiejskich

24.000 zł
0 zł
0 zł
1.256 zł
25.256 zł

23.927,07 zł
0,00 zł
0,00 zł
1255,92 zł
25.182,99 zł

Będźmierowice

Kurcze

Razem
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Plan ze
zmianami

Nazwa przedsięwzięcia

Strona

Sołectwo

4.807,39 zł
2.000,00 zł
4.500,00 zł
2.906,60 zł
4.500,00 zł
18.713,99 zł

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Budowa punktów świetlnych
4. Remont przystanków autobusowych
5. Poprawa estetyki w sołectwie
6. Utrzymanie terenów zieleni
7. Promocja walorów gminy
8. Wyposażenie świetlic wiejskich
Razem

10.000 zł
19.173 zł
2.000 zł
500 zł
4.000 zł
500 zł
0 zł
5.000 zł
41.173 zł

9.999,72 zł
19.171,68 zł
2.000,00 zł
499,88 zł
3.999,20 zł
499,16 zł
0,00 zł
4.999,21 zł
41.168,85 zł

Łubna

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Poprawa estetyki w sołectwie
4. Utrzymanie terenów zieleni
5. Promocja walorów gminy
6. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
Razem

2.000 zł
11.000 zł
4.000 zł
2.000 zł
1.982 zł
4.182 zł
25.164 zł

1.999,54 zł
10.999,91 zł
4.000,00 zł
2.000,00 zł
1.940,98 zł
4.182,00 zł
25.122,43 zł

Łąg-Kolonia

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Budowa punktów świetlnych
4. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
5. Promocja walorów gminy
Razem

10.000 zł
13.900 zł
2.500 zł
5.000 zł
2.504 zł
33.904 zł

9.999,79 zł
13.899,75 zł
2.500,00 zł
4.991,51 zł
2.504,00 zł
33.895,05 zł

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Budowa punktów świetlnych
4. Poprawa estetyki w sołectwie
5. Utrzymanie terenów zielonych
6. Promocja walorów gminy
Razem

15.000 zł
30.000 zł
15.000 zł
3.500 zł
2.500 zł
1.671 zł
67.671 zł

14.999,15 zł
29.998,39 zł
15.000,00 zł
3.499,81 zł
2.499,27 zł
1.670,90 zł
67.667,52 zł

Razem

1.252 zł
10.000 zł
600 zł
10.000 zł
21.852 zł

1.252,00 zł
9.999,50 zł
600,00,zł
9.999,99 zł
21.851,49 zł

Klaskawa

Lipki

Łąg

Mokre

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Promocja walorów gminy
4. Wyposażenie świetlic wiejskich
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5.000 zł
2.000 zł
4.500 zł
2.907 zł
4.500 zł
18.907 zł

Strona

1. Modernizacja dróg
2. Poprawa estetyki w sołectwie
3. Promocja walorów gminy
4. Wyposażenie świetlic wiejskich
5. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
Razem

Odry

Rytel

Wieck

Zapędowo

0,00 zł
0,00 zł
13.571,00 zł

13.571 zł

13.571,00 zł

Razem

10.000 zł
28.735 zł
0 zł
38.735 zł

9.999,18 zł
28.734,34 zł
0,00 zł
38.733,52 zł

Razem

10.000 zł
14.711 zł
9.000 zł
3.000 zł
0 zł
36.711 zł

9.999,18 zł
14.711,00 zł
8.989,52 zł
2.987,70 zł
0,00 zł
36.687,40 zł

1. Budowa punktów świetlnych
2. Poprawa estetyki w sołectwie
3. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
4. Promocja walorów gminy
5. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
6. Doposażenie jednostki OSP Rytel
7. Budowa wiaty biesiadnej
8. Zakup samoobsługowej stacji rowerowej
Razem

75.000 zł
12.000 zł
6.000 zł
13.342 zł
3.000 zł
3.000 zł
13.000 zł
10.000 zł
135.342 zł

75.000,00 zł
11.998,65 zł
6.000,00 zł
13.190,59 zł
3.000,00 zł
3.000,00 zł
13.000,00 zł
9.963,00 zł
135.152,24 zł

Razem

9.693 zł
2.500 zł
0 zł
4.000 zł
16.193 zł

9.693,00 zł
2.500,00 zł
0,00 zł
4.000,00 zł
16.193,00 zł

1. Poprawa estetyki w sołectwie
2. Utrzymanie terenów zieleni
3. Promocja walorów gminy
4. Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich
Razem

2.000 zł
23.000 zł
406 zł
2.978 zł
28.384 zł

2.000,00 zł
22.995,56 zł
405,90 zł
2.970,01 zł
28.371,47 zł

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Promocja walorów gminy

1. Remont dróg
2. Budowa punktów świetlnych
3. Budowa chodników
4. Poprawa estetyki w sołectwie
5. Promocja walorów gminy

1. Modernizacja dróg
2. Budowa punktów świetlnych
3. Promocja walorów gminy
4. Remont dróg
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Malachin

0 zł
0 zł
13.571 zł

Strona

Mosna

1. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw
2. Promocja walorów gminy
3. Budowa wiaty drewnianej – miejsca spotkań
integracyjnych społeczności sołectwa Mosna
w Gminie Czersk
Razem

Złotowo

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Utrzymanie terenów zieleni
4. Remont przepustów
5. Promocja walorów gminy
Razem

20.000 zł
23.000 zł
1.472 zł
5.000 zł
1.500 zł
50.972 zł

19.999,43 zł
22.999,52 zł
1.468,30 zł
4.999,95 zł
1.500,00 zł
50.967,20 zł

Łącznie:

702.471 zł

701.862,49 zł

6.4. ŚRODKI OSIEDLI
Łączna wysokość środków osiedli w 2020 roku stanowiła kwotę 184.012 zł, a w trakcie okresu
sprawozdawczego, na wniosek zainteresowanych jednostek pomocniczych, następowały w nim zmiany.
Realizację zadań ze środków osiedli przedstawiono w poniższej tabeli.
Plan

Wykonanie

Osiedle Nr 1 „Centrum”

1. Budowa chodników
2. Wyposażenie placów zabaw
3. Współorganizowanie imprez sportowych
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
5. Rezerwa
Razem

38.503 zł
5.000 zł
1.500 zł
1.000 zł
0 zł
46.003 zł

38.502,55 zł
5.000,00 zł
1.500,00 zł
970,72 zł
0,00 zł
45.973,27 zł

Osiedle Nr 2
„Chojnickie”

1. Utrzymanie przystanków autobusowych
2. Budowa chodników
3. Wyposażenie placów zabaw
4. Współorganizowanie imprez sportowych
5. Współorganizowanie imprez kulturalnych
6. Rezerwa
7. Budowa nowych punktów świetlnych
Razem

200 zł
30.803 zł
0 zł
300 zł
700 zł
0 zł
14.000 zł
46.003 zł

199,20 zł
30.800,66 zł
0,00 zł
299,60 zł
697,71 zł
0,00 zł
14.000,00 zł
45.997,17 zł

Osiedle Nr 3
„Starogardzkie”

1. Budowa chodników
2. Budowa nowych punktów świetlnych
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych
4. Rezerwa
Razem

24.600 zł
21.000 zł
403 zł
0 zł
46.003 zł

24.598,68 zł
21.000,00 zł
402,33 zł
0,00 zł
46.001,01 zł

Osiedle Nr 4
„Tucholskie”

1. Budowa chodników
2. Współorganizowanie imprez sportowych
3. Budowa nowych punktów świetlnych
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
5. Rezerwa
Razem

43.360 zł
250 zł
2.000 zł
393 zł
0 zł
46.003 zł

43.359,92 zł
246,12 zł
2.000,00 zł
392,71 zł
0,00 zł
45.998,75 zł

Łącznie:

184.012 zł

183.970,20 zł
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Nazwa zadania

Strona

Osiedle

7. AKTYWNOŚĆ ZEWNĘTRZNA GMINY
7.1. SAMORZĄDY PARTNERSKIE
Gmina Czersk na stałe współpracuje z miastem Boizenburg w Niemczech. Na 2020 rok zaplanowano
standardowe kontakty w ramach miast partnerskich polegające na wizytach samorządowców, współpracy
drużyn sportowych czy jednostek straży pożarnej. Niestety, z uwagi na pandemię, żadne z założonych
przedsięwzięć nie mogło się odbyć. Jedynym akcentem wskazującym na dobre stosunki pomiędzy
oboma samorządami w 2020 roku był zakup przez Gminę Czersk na preferencyjnych warunkach drabiny
samobieżnej dla OSP w Czersku.

7.2. ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA Z UDZIAŁEM GMINY
7.2.1. 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.
7.2.2.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

7.2.4.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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7.2.3.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.

7.2.5.STOWARZYSZENIE „POMORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ”
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.
7.2.6.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.
7.2.7.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.
7.2.8.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:

Strona

7.2.9.ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH
Gmina Czersk przystąpiła do stowarzyszenia na mocy uchwały nr XIII/155/19 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do Zawiązku Gmin
Pomorskich.
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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.

Celem stowarzyszenia jest:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

wspieranie idei samorządu terytorialnego,
obrona wspólnych interesów gminy,
reprezentowanie interesów gmin,
prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją
rządową i samorządową,
integrowanie działań gmin zrzeszonych w stowarzyszeniach zmierzających do szybkiego
usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne
interesy gmin,
inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin,
wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin,
wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej na poziomie lokalnym.

Stowarzyszenie

Składka roczna
w zł

Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach

9.336

Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22

210,55

Związek Miast Polskich

3.285,17

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

21.641

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

21.641

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

5.750

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

1.263,42 zł

Klub Żeglarski WDA Borsk

15.000 zł

Związek Gmin Pomorskich

6.158,55

Opłaty z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach w 2020 r.

7.3. UMOWY I POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE
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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.
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7.3.1.Porozumienie w sprawie przygotowania projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –
Z nurtem Wdy”
W ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą
Karsin, Gminą Kaliska i Gminą Czersk. Jest to umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Pomorskie
Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 nastąpiło 2020 r. W ramach realizowanego projektu
w 2019 r. podpisano aneks do umowy pozwalający na zakup 3 sztuk łodzi żaglowych w liczbie.
Zakup łodzi planowany jest na 2021 r.
7.3.2.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 ma 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
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 terenu gdzie ma powstać pomost. Dodatkowo zaplanowano realizację inwestycji
o dodatkowe miejsca przy rzece Brdzie i Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Rytel. Wystosowano
pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o wydanie zgody na zmianę zakresu w miejscowości
Zapora/Mylof i poszerzenie realizacji projektu o nowe przystanie kajakowe w miejscowości Rytel. Po
otrzymaniu zgody z urzędu marszałkowskiego realizacja inwestycji planowana jest na rok 2021.
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7.3.4.Porozumienie w sprawie partnerstwa z Gminą Karsin oraz Klubem Żeglarskim Wda
Borsk.
Porozumienie okazało się niezbędne do przygotowania koncepcji złożonej w celu uczestnictwa
w konkursie „Edukacja Morska i Żeglarska”. W wyniku tego konkursu Gmina Czersk została uprawniona
do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji planowanych działań ze środków europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie
3.2.1) – RPO WP 2014 – 2020. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle
wiedzy”. Celem projektu jest nabycie praktycznych i bezpiecznych umiejętności korzystania z akwenów
wodnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy
i umiejętności zdobytych w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie.
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7.3.3.Porozumienie w sprawie zawiązania Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie zawarte w dniu 28 września 2020 r.
W skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie wchodzi 16 jednostek samorządu
terytorialnego tj.: Gmina Lipusz, Gmina Karsin, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Konarzyny, Gmina
Chojnice, Gmina Kościerzyna, Gmina Kaliska, Gmina Osieczna, Gmina Osiek, Gmina Lubichowo, Gmina
Dziemiany, Gmina Lipnica, Gmina Studzienice, Gmina Czersk, Gmina Brusy i Gmina Czarna Woda.
Celem współpracy jest wypracowanie strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów wspierających
zrównoważony rozwój tego obszaru, korespondującej z polityką rozwoju regionu i kraju.

7.4. INNE INICJATYWY Z UDZIAŁEM GMINY
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7.4.1.Program priorytetowy „Czyste powietrze”
Program priorytetowy „Czyste powietrze” jest 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.
W dniu 10 lipca 2019 roku Gmina Czersk 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 Czersku,
w ramach realizacji porozumienia, udzielają konsultacji dotyczących programu, w tym pomagają
wypełniać wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność, wyjaśniają zapisy regulaminu, a także
doradzają w zakresie przyjętych rozwiązań.

8. FINANSE GMINY

8.1. DOCHODY
Dochody gminy w minionym roku, według stanu na dzień 31 grudnia, wyniosły 128.745.567,54 złotych,
w tym:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

– 117.205.749,51 zł,
– 11.539.818,03 zł.

W porównaniu z rokiem 2019 dochody ogółem wzrosły o 11.309.748,31 zł, w tym dochody majątkowe
o 4.007.342,09 zł.
L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie w zł

%

1.

Subwencje

32.317.122,00

25,1

2.

Dotacje i inne środki otrzymane

60.579.989,04

47,0

w tym dotacje ze środków UE i pozostałe

2.177.843,99

1,7

3.

Dochody własne

20.553.879,12

16,0

4.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych

15.294.577,38

11,9

128.745.567,54

100,0

Razem
Struktura dochodów budżetu gminy w roku 2020

8.2. WYDATKI
Wydatki gminy w minionym roku, według stanu na dzień 31 grudnia, wyniosły 128.745.723,36 złotych,
w tym:
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe

– 109.134.096,57 zł,
– 19.341.626,79 zł.

Grupa wydatków

Wykonanie w zł

% udział w ogólnej
kwocie wydatków

1.

Wynagrodzenia

35.497.786,88

27,6

2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

46.190.884,33

36,0

3.

Dotacje

4.248.649,16

3,3

4.

Unijne bieżące

1.033.532,79

0,8

5.

Dług publiczny – odsetki

436.716,66

0,3
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L.p.
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W porównaniu z rokiem 2019 wydatki ogółem wzrosły o 12.730.853,69 zł, w tym wydatki majątkowe
o 6.734.575,91 zł.

6.

Poręczenia

0,00

0

7.

Pozostałe bieżące

21.726.526,75

16,9

109.134.096,57

84,9

Bieżące
1.

Inwestycje jednostek budżetowych

17.677.134,73

13,8

2.

Dotacje na inwestycje

385.015,06

0,3

3.

Zwroty środków do FDS

1.254.477,00

1,0

4.

Pomoc finansowa

25.000,00

0,0

19.341.626,79

15,1

1.649.536,11

1,3

128.475.723,36

100,0

Majątkowe
w tym unijne
Ogółem

Struktura wydatków budżetu w roku 2020

8.3. ZADŁUŻENIE
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie gminy wyniosło 35.380.000 złotych i uległo
zwiększeniu w porównaniu z początkiem roku o 4.950.000 zł. Niewymagalne zobowiązanie związane
z udzielonym poręczeniem pożyczki dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.
stanowiło 4.040.996 zł.

8.4. POMOC FINANSOWA
Dotacje i pomoc otrzymana z sektora finansów publicznych i innych instytucji w minionym roku łącznie
stanowiła kwotę 60.579.989,04 złotych, w tym:
1) na zadania zlecone
2) na zadania własne
3) na zadania powierzone

– 46.897.160,41 zł,
– 13.674.297,84 zł,
– 8.530,79 zł.
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1) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 –
1.026.441,38 zł, zł, w tym na zadania: „Rewitalizacja części miasta Czersk” – 946.796,78 zł oraz
Słońce źródłem pozyskiwania energii – 79.644,60 zł,
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 205.647,00 zł na zadanie Budowa promenady wzdłuż
wielkiego kanału Brdy w Rytlu,
3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 203.275,54 zł na zakup komputerów do nauki zdalnej,
w tym z programu „Zdalna szkoła” – 79.525,50 zł oraz „Zdalna szkoła+” – 123.750,04 zł,
4) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – 738.815,80 zł na zadania mające na celu przywrócenie
do sprawnego stanu technicznego infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy mającej miejsce
w sierpniu 2017 r.,
5) osoby fizyczne – 3.664,27 zł jako refundacja kosztów budowy ogniw fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych.
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Dofinansowanie ze środków europejskich, budżetu państwa oraz od innych podmiotów wyniosło w 2020
roku 2.177.843,99 zł, co stanowi 1,7% dochodów ogółem.
W ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki z następujących źródeł:

9. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
W minionym roku Gmina Czersk złożyła łącznie 40 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze
środków zewnętrznych. 31 z nich oceniono pozytywnie i przyznano gminie środki zewnętrzne. Osiem
wniosków rozpatrzono negatywnie, a jeden nadal pozostaje w ocenie.

9.1. WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ
9.1.1.Wniosek aplikacyjny do Programu „Kultura” Działanie 1. „Poprawa zarządzania
dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021
W ramach projektu planowano rozbudowę i przebudowę budynku DK w Rytlu, wprowadzenie nowej
oferty kulturowo-edukacyjnej, szkolenia dla pracowników GCK w Czersku, promocję projektu oraz zakup
nowoczesnego sprzętu do realizacji oferty kulturowej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
9.1.2.Wniosek o dofinansowanie w ramach programu powszechnej nauki pływania
„Umiem Pływać” dla uczniów z Gminy Czersk
Projekt zakłada dofinansowanie do wyjazdów na basen w Chojnicach uczniów trzecich klas szkół
podstawowych z terenu gminy Czersk. Wniosek został złożony do oceny.
9.1.3.Wniosek o dofinansowanie w ramach programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata
2018 – 2020” (2020 r.) na zadanie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
poprzez budowę oświetlenia i odnowienie czterech przejść w Czersku”
Wnioskowano o wsparcie dla modernizacji przejść dla pieszych na ul. Lipowej, Starego Urzędu oraz
Pomorskiej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
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9.1.5.Wniosek o dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021, moduł 1a
Celem programu "Maluch +" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie –
gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.795.000 zł. W ramach realizacji programu powstanie
Żłobek Samorządowy w Czersku, który pozwoli na utworzenie w 2021 roku 115 nowych miejsc opieki dla
dzieci w wieku do lat 3. Żłobek będzie funkcjonował przy ul. Chojnickiej 5 w Czersku. Wykonawca został
wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwa realizacja zadania, które musi zostać
zakończone do końca 2021 roku.
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9.1.4.Oferta realizacji zadania w ramach rządowego Wieloletniego Programu „Senior+” na
lata 2015 – 2020, moduł II
Zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Oferta
dotyczyła zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Czersku w 2020 roku i wsparcia
w poszerzaniu oferty dla seniorów Dziennego Domu „Senior+” w Czersku, działającego przy ul. Królowej
Jadwigi 4. Gmina otrzymała 72.000 zł dotacji na realizację powyższego zadania. Realizacja tego
programu zagwarantowała osobom starszym dostęp do spotkań towarzyskich i samodzielnej organizacji
czasu wolnego oraz usług opiekuńczych. Kiedy pojawiła się bariera w postaci obostrzeń sanitarnoepidemiologicznych dotyczących rozwoju COVID-19, a stacjonarne spotkania zawieszono, zajęcia
realizowane były zdalnie. Realizacja Programu „Senior+” wyraźnie przyczynia się do poprawy jakości
życia osób starszych w Gminie Czersk.

9.1.6.Wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 moduł 3
Gmina wnioskowała o wsparcie polegające na remoncie i doposażeniu stołówki szkolnej przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku. Wniosek otrzymał dofinansowanie, w wysokości 80.000
zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku. Wykonane prace pozwoliły przede wszystkim zwiększyć
ilość wydawanych posiłków oraz dostosować stołówkę i kuchnię do obecnych standardów, a także
przyczyniły się do stworzenia przyjaznej przestrzeni spożywania posiłków oraz promocji edukacji
w zakresie kultury jedzenia i racjonalnego odżywania.
9.1.7.Wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Montaż lamp hybrydowych na
terenie gminy Czersk – etap II”
Gmina złożyła wniosek 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 17 stanowisk
oświetlenia drogowego hybrydowego w sołectwach na terenie gminy Czersk. Wniosek jest w trakcie
oceny.
9.1.8.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
W ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina Czersk złożyła 7 wniosków
o dofinansowanie projektów dotyczących: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, w tym kotłów węglowych
na nowoczesne źródła ciepła w 23 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk, budowy
przedszkola w miejscowości Łąg, przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury
w Czersku, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk, budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237, przebudowy oraz rozbudowy budynku szkoły w Rytlu,
wykończenia hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego
wyposażenia z doposażeniem medycznym. Jeszcze w 2020 roku udało się otrzymać dofinansowanie na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk. Przedsięwzięcie planuje się na
terenie sołectw: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano
budowę sieci wodociągowej o długości ok. 12,34 km oraz kanalizacyjnej o długości ok. 7,15 km.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podłączenie do sieci 163 nieruchomości i około 308 mieszkańców.
Dodatkowo zadanie da możliwość uzbrojenia ok. 120 ha potencjalnych terenów inwestycyjnych, dotrze
do 23 przedsiębiorstw oraz rolników.
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9.1.10. Operacja pt. „Festiwal Borowiackich Smaków”
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. „Festiwal Borowiackich Smaków”.
W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Promocja obszaru LSR oraz jego
dziedzictwa kulturowego poprzez organizację Festiwalu Borowiackich Smaków”. Wniosek został złożony
do Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka i otrzymał dofinansowanie. Przedmiotem projektu jest organizacja
imprezy promocyjnej – „Festiwal Borowiackich Smaków".
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9.1.9.Konkurs „Edukacja Morska i Żeglarska”
Gmina Czersk przygotowała i złożyła koncepcję w celu uczestnictwa w konkursie „Edukacja Morska
i Żeglarska”. W wyniku tego konkursu Gmina Czersk została uprawniona do złożenia wniosku
o dofinansowanie realizacji planowanych działań ze środków europejskich, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie 3.2.1) – RPO
WP 2014 – 2020. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”. Celem
projektu jest nabycie praktycznych i bezpiecznych umiejętności korzystania z akwenów wodnych oraz
rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności
zdobytych w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie.

To impreza ponadlokalna, gdzie elementem wyróżniającym będzie lokalna kuchnia borowiacka, w tym
grzyby, ziemniaki oraz ryby, w tym pstrąg – ryba czystych wód. Podczas całego dnia imprezy
organizowane będą konkursy oraz pokazy kulinarne. Realizacja operacji planowana jest na 3 lipca 2021
roku.
9.1.11. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel – Zapora
Operacja 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. Przedmiotem operacji jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora.
9.1.12. Projekt 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
został zakończony w 2021 r. Zadanie wykonało przedsiębiorstwo Amado IT. Sp. z o.o. z Gdańska za
kwotę 44.673,60 zł. Na terenie Czerska zamontowano 12 nadajników. Sieć Wi-Fi działa w najbardziej
uczęszczanych miejscach w mieście. Pięć urządzeń rozsyła internet wewnątrz budynków użyteczności
publicznej: dwa w bibliotece publicznej na parterze i piętrze, na dworcu PKP, w Centrum Informacji
Turystycznej oraz w Gminnym Centrum Kultury. Siedem anten jest zlokalizowanych w przestrzeniach
otwartych: na budynkach dworca PKP i Centrum Informacji Turystycznej, dwie na placu Ostrowskiego
oraz trzy w parku Borowiackim. Cała kwota zostanie wypłacona wykonawcy przez KE.
9.1.13. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Projekt pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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 zebrano
92,460 Mg odpadów takich jak folia rolnicza, sznurki, opakowania po nawozach i tzw. Big Bag. Projekt
został rozliczony w 2021 r.
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9.1.15. Fundusz Dróg Samorządowych
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na następujące
przedsięwzięcia:
1) przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku – zadanie zakończono
i rozliczono w 2020 r.,
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9.1.14. Rewitalizacja części miasta Czersk
Projekt 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 dla mieszkańców na terenie rewitalizowanym oraz mural. Zakończenie
i rozliczenie projektu planowane jest w 2021 r.

2) budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki – zadanie zakończono i rozliczono w 2020 r.,
3) przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego – zadanie jest w trakcie realizacji,
4) przebudowa dróg gminnych w Czersku – ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.
Płk. Wryczy – zadanie zakończono i rozliczono w 2021 r.,
5) przebudowa dróg gminnych w Łęgu – ul. Kościelna i ul. Cicha – zadanie zakończono i rozliczono
w 2020 r.,
6) przebudowa dróg gminnych – ul. Chłopowska i ul. Szkolna oraz budowa nawierzchni drogowych
na ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rytlu – zadanie
zakończono i rozliczono w 2021 r.,
Ponadto Gmina Czersk złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Pozyskano dofinansowanie na: remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz
z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal, przebudowę drogi gminnej nr 224271G Czersk –
Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna, a także budowę
i przebudowę odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu.
9.1.16. Zdalna szkoła
Projekty w ramach uruchomionych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa środków do nauki zdalnej.
„Zdalna Szkoła” – zakupiono 37 laptopów wraz z dostępem do internetu i ubezpieczeniem. „Zdalna
Szkoła+” – zakupiono 52 laptopy wraz z dostępem do internetu i ubezpieczeniem. Sprzęt został
rozdysponowany wśród uczniów i nauczycieli 5 szkół z terenu gminy Czersk i służy do zajęć
prowadzonych w formie online.
9.1.17. Aktywne Sołectwo Pomorskie
Projekt realizowany w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zadanie pn. „Budowa wiaty drewnianej – miejsca spotkań
integracyjnych społeczności sołectwa Mosna w Gminie Czersk” zostało wykonane dzięki dużemu
zaangażowaniu mieszkańców sołectwa. Zadanie zostało rozliczone.
9.1.18. Program wyrównania różnić między regionami III
Projekt ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III”. Zadanie
polegało na zakupieniu schodołazu gąsienicowego dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Czersku. Projekt zrealizowano i rozliczono w 2020 roku.
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9.1.20. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego poprzez budowę muszli
koncertowej – etap I
Wniosek został złożony 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”. Wniosek złożony w 2019 roku otrzymał dofinansowanie
w wysokości 275.000 zł.
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9.1.19. Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk
Projekt pn. „Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk” realizowany w ramach działania typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 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 PROW na lata 2014 – 2020. Projekt zakłada
modernizację drogi do roku 2022.

Dofinansowanie jest na poziomie 50% całkowitego kosztu inwestycji. Przedmiotem realizacji programu
jest budowa ogólnodostępnej muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku. Wykonawca został
wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Zakończenie robót budowlano-montażowych planowane jest
na III kwartał roku 2021.
9.1.21. Podniesienie standardów obsługi inwestora w Województwie Pomorskim
Gmina Czersk zawarła umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., dołączając do projektu „Podniesienie
standardów obsługi inwestora w Województwie Pomorskim”, współfinansowanego przez UE ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014 – 2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”,
Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. W ramach projektu objęto gminę wsparciem
dotyczącym: audytu wstępnego z zakresu obsługi inwestora w JST szkoleniami z zakresu standardu
obsługi inwestora, doradztwem indywidualnym w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora przez
jst oraz audytem końcowym. Planowany termin zakończenia tego projektu to 30 września 2021 r.
9.1.22. Obszar Funkcjonalny Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
Utworzono Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w skład, którego
wchodzi Gmina Czersk oraz 15 innych gmin znajdujących się na terenie Rezerwatu Biosfery Bory
Tucholskie. Partnerstwo to ma na celu wypracowanie strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów
wspierających zrównoważony rozwój tego obszaru, korespondującej z polityką rozwoju regionu i kraju.
Partnerstwo Rezerwatu Biosfery Bory jest beneficjentem projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast
Polskich. Do końca 2020 r. udało się opracować „Plan pracy Partnerstwa”.
9.1.23. Pomorskie Szklaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy
W ramach projektu pn.: „Pomorskie Szklaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –
2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego – Gminie Czersk udało się pozyskać fundusze na zakup trzech łodzi żaglowych na
potrzeby edukacji dzieci i młodzieży z gminnych szkół.
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9.1.25. Usługi indywidualnego transportu „door-to-door”
Gmina Czersk wzięła udział w grantowym konkursie ogłoszonym w ramach projektu pn. "Usługi
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych", realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest ułatwienie
integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie
przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door.
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9.1.24. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy
Według założeń dotyczących projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich, przedsięwzięcie obejmowało jedynie budowę slipu oraz
infrastruktury turystycznej w Zaporze. Celem było rozszerzenie tego zadania i zagospodarowanie
Wielkiego Kanału Brdy oraz Brdy w Rytlu. Udało się opracować nową koncepcję oraz poszerzyć
dofinansowanie na wykonanie zadania.
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9.1.26. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie
Czersk szansą na zatrudnienie”, w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest
zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 100 osobom (90 K i 10 M) opiekującym się
dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 100 nowych miejsc opieki
w Klubie dziecięcym w Krzyżu (10 miejsc opieki) i w żłobku w Czersku (90 miejsc opieki). Gmina uzyskała
dofinansowanie.

9.2. DOFINANSOWANIE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ

Nazwa projektu

Procent
dofinansowania

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wartość ogółem

UWAGI

WiFi4EU

100,00

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

dofinansowanie/bon

Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa
ul. Kaszubskiej w Czersku

50,00

549.405,99 zł

549.405,99 zł

1.098.811,97 zł

dofinansowanie

Budowa drogi gminnej do
miejscowości Dąbki

50,00

552.112,52 zł

552.112,52 zł

1.104.225,03 zł

dofinansowanie

Przebudowa drogi gminnej Łubna –
Malachin wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia ulicznego

50,00

2.759.958,00 zł

2.759.958,00 zł

5.519.916,00 zł

dofinansowanie

Przebudowa dróg gminnych
w Czersku (ul. Partyzantów,
ul. Derdowskiego, ul. Zacisze
i ul. Ks. Płk. Wryczy)

50,00

1.782.200,04 zł

1.782.200,04 zł

3.564.400,08 zł

dofinansowanie

Przebudowa dróg gminnych w Łęgu
(Kościelna i Cicha)

50,00

287.866,98 zł

287.866,98 zł

575.733,96 zł

dofinansowanie

Przebudowa dróg gminnych –
ul. Chłopowska i ul. Szkolna oraz
budowa nawierzchni drogowych na
ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Rytlu

50,00

1.075.777,00 zł

1.075.777,00 zł

2 151 554,00 zł

dofinansowanie

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej
Parku Borowiackiego poprzez budowę
muszli koncertowej - etap I

50,00

275.000,00 zł

275.000,00 zł

550.000,00 zł

dofinansowanie

Festiwal Borowiackich Smaków

85,00

17.800,00 zł

3.200,00 zł

21.000,00 zł

dofinansowanie

Rewitalizacja części miasta Czersk

53,22
kosztów
kwalifikowalnych

3.068.005,29 zł

2.696.687,71 zł

5.776.224,00 zł

dofinansowanie
liczone tzw. długim %
od wydatków
kwalifikowanych

Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej

100,00

63.000,00 zł

0,00 zł

63 000,00 zł

dofinansowanie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Rytel-Zapora

61,48
kosztów
kwalifikowalnych

1.663.914,00 zł

1.945.590,84 zł

3.609.504,84 zł

dofinansowanie

Zapewnienie funkcjonowania
Dziennego Domu „Senior+”

38,21

72.000,00 zł

116.410,00 zł

188.410,00 zł

dofinansowanie

Budowa wiaty drewnianej – miejsca
spotkań integracyjnych społeczności
Sołectwa Mosna w Gminie Czersk

44,94

10.000,00 zł

12.250,00 zł

22.250,00 zł

dofinansowanie

„Zdalna Szkoła”

100,00

79.975,00 zł

0,00 zł

79.975,00 zł

dofinansowanie

Posiłek w szkole i w domu – remont
kuchni i stołówki w szkole
podstawowej nr 2 w Czersku

80,00

80.000,00 zł

20.000,00 zł

100.000,00 zł

dofinansowanie

Budowa drogi Gotelp-Pustki w Gminie
Czersk

63,37

1.362.413,00 zł

787.587,00 zł

2.150.000,00 zł

dofinansowanie

Zakup schodołazu gąsienicowego na
potrzeby obsługi osób
niepełnosprawnych w Urzędzie
Miejskim w Czersku

35,00

5.150,25 zł

9.564,75 zł

14.715,00 zł

dofinansowanie

„Zdalna Szkoła+”

100,00

125.000,00 zł

0,00 zł

125.000,00 zł

dofinansowanie

Remont odcinka drogi gminnej nr
224005G wraz z mostem przez rzekę
Wda w miejscowości Wojtal

50,00

319.327,50 zł

319.327,50 zł

638.655,00 zł

dofinansowanie

Przebudowa drogi gminnej nr
224271G Czersk – Klaskawa – Mosna
na odcinkach
Złotowo – Będźmierowice
oraz Klaskawa – Mosna

50,00

1.639.871,00 zł

1.639.871,00 zł

3.279.742,00 zł

dofinansowanie

Budowa i przebudowa odcinków dróg
gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu

50,00

1.824.359,00 zł

1.824.359,00 zł

3.648.718,00 zł

dofinansowanie

Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka
w Gminie Czersk szansą na
zatrudnienie

85,00

2.453.075,35 zł

432.895,65 zł

2.885.971,00 zł

dofinansowanie

Zakup środka transportu dla realizacji
usług door-to-door na terenie Gminy
Czersk

100,00

452.908,00 zł

0,00 zł

452.908,00 zł

dofinansowanie
w 2021 r.

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gminy
Czersk – sołectwa: Rytel, Gutowiec,
Złotowo, Malachin i Mosna

100,00

5.540.000,00 zł

0,00 zł

5.540.000,00 zł

dofinansowanie

Budowa przedszkola w miejscowości
Łąg

100,00

5.000.000,00 zł

0,00 zł

5.000.000,00 zł

dofinansowanie
w 2021 r.

Wykończenie hospicjum
stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół
Hospicjum w Chojnicach oraz jego
wyposażenia z doposażeniem
medycznym

100,00

2.400.000,00 zł

0,00 zł

2.400.000,00 zł

dofinansowanie
w 2021 r.

Utworzenie w 2021 roku 115 miejsc
opieki w Gminie Czersk

72,37

3.795.000,00 zł

1.448.822,94 zł

5.243.822,94 zł

dofinansowanie

Zajęcia sportowe dla uczniów 2021

50,00

32.436,00 zł

32.436,00 zł

64.871,00 zł

dofinansowanie

„Pomorskie Szklaki Kajakowe –
Z Nurtem Wdy”

85,00

79.050,00 zł

13.950,00 zł

93.000,00 zł

dofinansowanie

„Pomorskie Szlaki Kajakowe –
Szlakiem Zbrzycy i Brdy”

85,00

706.000,00 zł

124.000,00 zł

830.000,00 zł

dofinansowanie

9.3. POSTĘPOWANIA W TOKU
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Montaż lamp hybrydowych na
terenie Gminy Czersk – etap II”, 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 17 stanowisk
oświetlenia drogowego, hybrydowego, w sołectwach na terenie gminy Czersk. Wniosek jest w trakcie
oceny.

9.4. WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
9.4.1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku pozyskała dodatkowy sprzęt komputerowy w ramach
Programu #OSE Wyzwania. Do jednostki trafiło 16 laptopów DELL o wartości 36.060,16 zł. Dodatkowo
w ramach nagrody z tego samego programu szkoła otrzymała jeszcze 25 tabletów za łączną kwotę
24.261,75 zł.
9.4.2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, złożył wnioski o dofinansowanie
zadań dodatkowych (pozaustawowych), polegających głównie na deklaracji przystąpienia do programów
rządowych. Na podstawie złożonych wniosków, które znalazły się na liście rekomendowanych, MGOPS
otrzymał wsparcie finansowe na następujące zadania:
1)
2)
3)
4)

usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
opieka wytchnieniowa
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Wspieraj Seniora

– 83.546,00 zł,
– 54.540,00 zł,
– 91.957,50 zł,
– 47.110,00 zł.

9.4.3.Gminne Centrum Kultury
W 2020 roku Gminne Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie na:
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1) zakup nowości wydawniczych, z wieloletniego programu dotacji Biblioteki Narodowej,
w wysokości 15.615,00 zł,
2) zakup zestawu Photon Ekologia z programu grantowego dla Pracowni Orange „Programowanie –
ekologia na co dzień”, w wysokości 2.460 zł. Zestaw Photon Ekologia, to propozycja
nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów szkół podstawowych, rekomendowany dla klas 4-6 i
jednocześnie kompleksowa pomoc dydaktyczna. Celem programu jest podnoszenie kompetencji
cyfrowych wśród liderów Pracowni Orange, a także wśród bezpośrednich odbiorców programu –
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.

10. INWESTYCJE GMINY

Nazwa

Plan

Wykonanie

1.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Będźmierowice – Klaskawa – etap VII

302.400,00 zł

302.340,49 zł

2.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach
wiejskich

141.520,00 zł

141.452,92 zł

3.

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.
pod Strugę)

103.880,00 zł

102.190,93 zł

4.

Budowa dróg transportu rolnego

91.860,00 zł

87.918,80 zł

5.

Budowa wiaty drewnianej, miejsca spotkań integracyjnych
społeczności sołectwa Mosna w Gminie Czersk

29.750,00 zł

29.333,83 zł

6.

Budowa chodników – fundusz sołecki

9.000,00 zł

8.989,52 zł

7.

Budowa i modernizacja dróg

316.500,00 zł

309.351,76 zł

8.

Modernizacja dróg – fundusz sołecki

236.231,00 zł

235.958,75 zł

9.

Budowa chodników – środki osiedli

137.266,00 zł

137.261,81 zł

10.

Budowa drogi do miejscowości Dąbki – FDS

1.154.793,00 zł

1.154.425,78 zł

11.

Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie
Dworca PKP – dokumentacja

125.500,00 zł

125.460,00 zł

12.

Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu – FDS –
edycja 2020

2.113.138,00 zł

1.999.219,00 zł

13.

Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul.
Cicha) – FDS

648.294,00 zł

648.073,58 zł

14.

Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów,
ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. ks. Płk. Wryczy – FDS

3.599.037,00 zł

3.599.034,82 zł

15.

Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w
Czersku – FDS

1.130.436,00 zł

1.130.417,22 zł

16.

Projekty budowy i przebudowy dróg

161.500,00 zł

160.509,00 zł

17.

Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku
– etap I (CzBO)

60.000,00 zł

59.491,37 zł
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45.678,31 zł

19.

Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej
w Czersku – ostatni etap (CzBO)

60.000,00 zł

59.784,46 zł

20.

Utwardzenie płytami YOMB ul. Kretej w Gutowcu (CzBO)

40.000,00 zł

39.661,82 zł

21.

Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu

27.500,00 zł

27.475,46 zł

22.

Zakup samochodu ciężarowego – AZK Czersk

30.000,00 zł

30.000,00 zł

23.

Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia
i oznakowania przejść dla pieszych

20.000,00 zł

19.680,00 zł

24.

Wykonanie PFU dla budowy drogi Gotelp – Pustki

15.375,00 zł

14.760,00 zł

25.

Przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz
z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego –
FDS

1.799.726,00 zł

1.799.725,98 zł

26.

Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelna i ul. Długą
w Łęgu

34.483,00 zł

34.483,00 zł

27.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej
i przyległych w Rytlu

89.788,00 zł

89.788,00 zł

28.

Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt

38.000,00 zł

38.000,00 zł

29.

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania
drogi gminnej z droga krajową w miejscowości Rytel –
ul. Piaskowa

3.000,00 zł

3.000,00 zł

30.

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania
drogi gminnej z droga krajową w miejscowości Czersk –
ul. Wyb. pod Łąg

3.000,00 zł

3.000,00 zł

31.

Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna
i ul. Cicha) – FDS

3.100,00 zł

3.075,00 zł

32.

Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów,
ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy –
roboty dodatkowe

196.439,00 zł

196.438,79 zł

33.

Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej
w Czersku – roboty dodatkowe

61.500,00 zł

61.500,00 zł

34.

Przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz
z budową kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego –
roboty dodatkowe

4.700,00 zł

3.690,00 zł
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18.

Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN” w Czersku – dojazd
od ul. Towarowej – etap Il (CzBO)

107.200,00 zł

99.968,42 zł

36.

„Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy –
RPO”

14.760,00 zł

14.760,00 zł

37.

„Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy – RPO”

95.800,00 zł

2.800,00 zł

38.

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady
w Rytlu

3.075,00 zł

3.075,00 zł

39.

Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz
z dodatkowym wyposażeniem – AZK w Czersku

60.000,00 zł

60.000,00 zł

40.

Wykup nieruchomości

460.000,00 zł

435.101,70 zł

41.

Budowa remizy OSP w Krzyżu

300.000,00 zł

299.626,84 zł

42.

Rewitalizacja części miasta Czerska – RPO

1.566.328,00 zł

1.565.251,05 zł

43.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie gminy – etap III – dokumentacja

50.000,00 zł

0,00.zł

44.

Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku

20.000,00 zł

17.135,99 zł

45.

Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie

20.000,00 zł

19.680,00 zł

46.

Dokumentacja projektowa – modernizacja siedziby GCK
w Czersku

49.000,00 zł

49.000,00 zł

47.

Zakup licencji serwerowej w Urzędzie Miejskim w Czersku

38.000,00 zł

37.989,01 zł

48.

Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne

16.716,00 zł

16.715,70 zł

49.

Zakup schodołazu gąsienicowego na potrzeby obsługi
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku

15.000,00 zł

9.110,42 zł

50.

Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim
w Czersku

14.760,00 zł

14.760,00 zł

51.

Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych
typu SUV dla KPP w Chojnicach

12.500,00 zł

12.500,00 zł

52.

Zakup łódki dla OSP Czersk

15.500,00 zł

15.500,00 zł

53.

Rozbudowa systemu monitoringu

72.000,00 zł

72.000,00 zł

54.

Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso – CzBO

32.000,00 zł

31.987,38 zł

55.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelpmonitoring boiska sportowego – CzBO

12.000,00 zł

12.000,00 zł

56.

Rezerwa celowa na inwestycje

27.441,00 zł

0,00 zł

57.

Budowa przedszkola w Łęgu – projekt

60.000,00 zł

55.350,00 zł
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35.

40.000,00 zł

40.000,00 zł

59.

Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu

70.000,00 zł

70.000,00 zł

60.

Przebudowa wejścia do budynku „Senior+” w Czersku

44.500,00 zł

44.201,37 zł

61.

Budowa parkingu przy budynku „Senior+” w Czersku

66.500,00 zł

66.499,67 zł

62.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku

217.400,00 zł

215.169,12 zł

63.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków –
Będźmierowice – AZK w Czersku

14.500,00 zł

14.500,00 zł

64.

Słońce źródłem pozyskiwania energii – obiekty
mieszkalne

70.012,00 zł

66.725,06 zł

65.

Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

114.711,00 zł

114.710,97 zł

66.

Budowa punktów świetlnych – środki osiedli

37.000,00 zł

37.000,00 zł

67.

Budowa linii oświetlenia ulicznego

160.000,00 zł

153.842,41 zł

68.

Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim
w Czersku poprzez modernizację oświetlenia

36.000,00 zł

35.425,73 zł

69.

Modernizacja oświetlenia ul. gen. Maczka w Czersku –
(CzBO)

50.000,00 zł

46.084,50 zł

70.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej
i Porzeczkowej w Czersku – (CzBO)

60.000,00 zł

56.568,00 zł

71.

Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki

5.000,00 zł

5.000,00 zł

72.

Wyposażenie placów zabaw – środki osiedli

18.426,00 zł

18.402,02 zł

73.

Budowa wiaty biesiadnej – sołectwo Rytel – fundusz
sołecki

13.000,00 zł

13.000,00 zł

74.

Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna – (CzBO)

40.000,00 zł

39.999,99 zł

75.

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy
ul. Złotowskiej – etap Il (CzBO)

40.000,00 zł

38.427,87 zł

76.

Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo –
(CzBO)

40.000,00 zł

40.000,00 zł

77.

Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjnowypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu
etap Il – (CzBO)

40.000,00 zł

39.987,57 zł

78.

Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie
gminnych parków rekreacyjnych – AZK w Czersku

40.000,00 zł

0,00 zł
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20.000,00 zł

19.981,66 zł

80.

Zakup iluminacji świątecznych

30.000,00 zł

29.485,56 zł

81.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

695.000,00 zł

690.000,77 zł

82.

Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej
w Odrach na świetlicę wiejską – (CzBO)

40.000,00 zł

39.922,31 zł

83.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz
zakup sprzętu AGD – (CzBO)

28.600,00 zł

28.597,50 zł

84.

Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej
w Mokrem

20.000,00 zł

20.000,00 zł

85.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu

20.049,00 zł

20.049,00 zł

86.

Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej
w Klaskawie

12.400,00 zł

12.300,00 zł

87.

Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię
Katyńską w 1940 roku

5.000,00 zł

4.180,00 zł

88.

"Łęscy lekkoatleci" – wspieranie rozwoju sprawności
fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni –
(CzBO)

52.000,00 zł

51.875,35 zł

89.

Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym
bocznym w Rytlu – (CzBO)

40.000,00 zł

39.750,00 zł

90.

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku
Borowiackim w Czersku

15.600,00 zł

15.566,39 zł

91.

Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania
budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim
w Czersku

4.400,00 zł

4.400,00 zł

18.099.894,00 zł

17.677.134,73 zł

Łącznie:
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Wydatki ujęte jako
niewygasające
z końcem 2020 roku

Nazwa

Plan na
2021 rok

1.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na
terenach wiejskich

14.000 zł

0 zł

2.

Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie
Dworca PKP – dokumentacja

87.822 zł

0 zł

3.

Projekty budowy i przebudowy dróg

155.579 zł

0 zł

4.

Przebudowa dróg gminnych w Czersku
(ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze,
ul. Ks. Płk. Wryczy) – (FDS)

1.068.729 zł

0 zł

5.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach
Chłopowskiej i przyległych w Rytlu

89.788 zł

0 zł

6.

Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz
z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego – (FDS)

766.116 zł

2.800.000 zł

7.

Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku –
projekt

38.000 zł

0 zł

8.

Przebudowa dróg gminnych w Czersku
(ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze,
ul. Ks. Płk. Wryczy) – roboty dodatkowe

43.500 zł

0 zł

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia
i oznakowania przejść dla pieszych

19.680 zł

0 zł

10.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Lipkach – projekt

40.000 zł

0 zł

11.

Budowa przedszkola w Łęgu – projekt

55.350 zł

0 zł

12.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
w Czersku

136.892 zł

0 zł

13.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

247.446 zł

480.000 zł

14.

Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania
budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim
w Czersku

4.400 zł

0 zł

15.

Rewitalizacja części miasta Czerska – (RPO)

0 zł

4.186.980 zł

2.767.302 zł

7.466.980 zł

Łącznie:
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11. MAJĄTEK GMINY

11.1.

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 301.630.155 zł i wzrosła w stosunku do
2019 r. o około 7%. Na powyższą wartość złożyły się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne administrowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez Gminę Czersk:
L.p.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

w bezpośrednim zarządzie Gminy
1.

Rzeczowe aktywa trwałe

198.118.314

2.

Wartości niematerialne i prawne

198.288

administrowany w sposób pośredni
3.

Rzeczowe aktywa trwałe

102.923.965

4.

Wartości niematerialne i prawne

389.588

Majątek ogółem

301.630.155

Grunty stanowiące własność gminy w granicach administracyjnych miasta i gminy obejmowały
powierzchnię 6.493.773 m2 ich wartość wynosiła 38.352.893 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego
o 667.629 zł.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

0

Grunty i wieczyste użytkowanie

38.352.893

I

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

63.388.625

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

154.488.975

III

Kotły i maszyny energetyczne

1.346.726

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2.088.090

V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

496.347

VI

Urządzenia techniczne

12.940.337

VII

Środki transportu

6.516.736

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane

14.247.312

Razem

293.953.156
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11.1.1. Gminne środki trwałe

11.1.2. Podmioty zarządzające majątkiem gminy
Zarządzający

Wartość w zł

1.

Jednostki budżetowe

248.785.416

2.

Jednoosobowa Spółka Gminna

43.183.690

3.

SP ZOZ

4.836.988

4.

Instytucje Kultury

4.824.061

L.p.

Razem

301.630.155

11.1.3. Gminne inne, niż własność, prawa majątkowe i o posiadaniu
L.p.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

w spółkach utworzonych przez gminę
1.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

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

11.2.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Cena sprzedaży
netto w zł

1.

Rytel, działki nr 290/17, 293 i 175 pow. 1.8068 ha

153.200

2.

Czersk, ul. Al. 1000-Lecia, działka nr 1180/18 o pow. 0,4672 ha

475.000

3.

Łubna, działka nr 120/1 o pow. 0,1376 ha

19.800

4.

Czersk, ul. Okrężna, działka nr 1992/9 o pow. 0,1347 ha

70.233

5.

Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2656 o pow. 0,1355 ha

66.000

6.

Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2128/5 o pow. 0,3636 ha

151.500

7.

Mokre, działka nr 309/6 o pow. 0,3935 ha

30.300

8.

Czersk, ul. Kaszubska działka nr 460/13 o pow. 0,0421 ha

36.000

9.

Kurcze, działka nr 130/6 o pow. 0,2000 ha

26.300

10.

Czersk, ul. Zacisze, działka nr 2059/19 o pow. 0,0034 ha

2.747
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11.2.1. Sprzedaż praw własności nieruchomości

11.

Czersk, ul. Zacisze, działka nr 2059/21 o pow. 0,0025 ha

1.100

12.

Złotowo, Pod Łąg, działki nr 17/1 i 18/1 o pow. 0,0999 ha

58.000

13.

Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 4417 o pow. 0,1047 ha

45.450

11.2.2. Sprzedaż udziałów w nieruchomości wspólnej

L.p.

Położenie i numer działki

Cena sprzedaży
netto w zł

1.

Gutowiec, ul. Czerska, udział 615/1000 w działkach nr 236/9 i 236/10

30.258

11.2.3. Sprzedaż lokali mieszkalnych

L.p.

Położenie lokalu

Wartość
nieruchomości

Cena sprzedaży
w zł z bonifikatą

1.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. gen. Andersa 5/22

98.700

49.350

2.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. gen. Andersa 5/5

121.900

60.950

3.

Lokal mieszkalny Kamionka 14/6

110.500

5.525

4.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/19

85.000

42.500

5.

Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/10

85.000

42.500

Położenie i numer działki

Cena w zł za
przekształcenie

1.

Czersk, ul. gen. J. Hallera, dz. nr 384/53 o pow. 0,0027 ha

590

2.

Czersk, ul. gen. Sikorskiego, dz. 384/183 pow. 0,0018 ha

400

3.

Czersk, ul. gen. Sikorskiego, dz. 384/179 pow. 0,0018 ha

400

4.

Czersk, ul. gen. J. Hallera, dz. nr 384/57 o pow. 0,0027 ha

590

5.

Czersk, ul. gen. J. Hallera, dz. nr 384/76 o pow. 0,0027 ha

590

6.

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

870,74

Strona

L.p.
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11.2.4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

11.2.5. Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Burmistrza Czerska
Powierzchnia
w ha

Nazwa/Położenie

Wartość
w zł

1.

0,3566

Działka nr 679/9, Czersk ul. Podgórna

63.831

2.

0,0088

Działka nr 496/8, Czersk ul. Cmentarna

7.040

3.

0,0264

Działka nr 197/3, Będźmierowice

5.280

4.

0,0095

Działka nr 291/1, Rytel ul. Lipowa

8.550

5.

0,0010

Działka nr 955/11, Czersk ul. Łąkowa

700

6.

0,0019

Działka nr 955/53, Czersk ul. Łąkowa

1.000

7.

0,0035

Działka nr 484/3, Czersk ul. Cmentarna

6.000

8.

0,0059

Działka nr 483/5, Będźmierowice

5.500

9.

0,0104

Działka nr 262/4, Koszary

2.080

L.p.

11.2.6. Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego
Powierzchnia
w ha

Nazwa/Położenie

Wartość
w zł

1.

0,0020

Działka nr 214/3, Czersk ul. Leśna

6.200

2.

0,0162

Działka nr 224/1, Czersk ul. Leśna

2.170

3.

0,0980

Działki nr 230/8, 223/2, 222/9, 222/8, Czersk ul. Leśna

25.160

4.

0,0084

Działka nr 232/6, Czersk ul. Leśna

7.400

5.

0,0574

Działka nr 11/7, Złotowo

15.700

6.

0,2172

Działka nr 17/4, Złotowo

138.400

L.p.

Nazwa/Położenie

Wartość
w zł

1.

0,0314

Działka 326/9, udział 385/1000, Gutowiec ul. Czerska

10.086

2.

0,1270

Działki 349/29, 349/30, 349/32, Rytel ul. Nowa Wieś

63.500

3.

0,0575

Działka nr 453/1, Łąg pod przedszkole – poszerzenie

25.000

Strona

Powierzchnia
w ha

L.p.
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11.2.7. Mienie nabyte przez Gminę Czersk w drodze umowy cywilno-prawnej

11.2.8. Darowizny na rzecz Gminy Czersk
Gmina Czersk nabyła w formie darowizny grunty pod drogami wewnętrznymi:
1)
2)
3)
4)

działka nr 77/4 o powierzchni 450 m2 położna w Kwiekach,
działka nr 247/17 o powierzchni 5422 m2 położna w Gutowcu,
działka nr 50/5 o powierzchni 662 m2 położna w Klaskawie,
działka nr 34/16 o powierzchni 5776 m2 położna w Czersku.

11.2.9. Mienie nabyte przez Gminę Czersk na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
1. W wyniku zakończonego postępowania o zasiedzenie nieruchomości gmina stała się właścicielem
dziełek: nr 845 o pow. 475 m2 i nr 928/1 o pow. 4109 m2 położnych w Czersku, stanowiących ulicę
Łąkową.
2. Prawomocnym wyrokiem sądu gmina nabyła ¾ udziału własności nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położnym na działce nr 493/6 o powierzchni 1025 m 2
w miejscowości Łąg przy ul. Długiej.

11.3.

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu wykonywania praw własności Gmina Czersk w 2020 r. uzyskała dochody o łącznej wysokości
2.861.048,80 zł. W porównaniu z rokiem 2019 struktura dochodów przedstawiała się następująco:

1459296,06
dzierżawa
1477920,09

1357376,54
sprzedaż
489354,47

200000

400000

600000
rok 2020

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

rok 2019
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Struktura dochodów uzyskanych z dzierżawy i sprzedaży

Strona

0

Struktura dochodów uzyskanych z opłat

11.4.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Wartość majątku Gminy Czersk

Strona

76

Z przytoczonych powyżej danych wynika, iż w 2020 roku wartość:
1) rzeczowego majątku trwałego, w bezpośrednim zarządzie gminy, przypadającego na jednego
mieszkańca, wyniosła 9.456 zł,
2) majątku gminy administrowanego w sposób pośredni, przypadającego na jednego mieszkańca,
wyniosła 4.926 zł,
3) inwestycji w toku, przypadających na jednego mieszkańca, wyniosła 338 zł.

12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Szczegółową informację na temat podjętych uchwał oraz sposobu ich realizacji zawiera poniższa tabela.
Realizacja

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

XVI/201/20

21.01.2020

przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030

+

Obowiązująca

XVI/202/20

21.01.2020

pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ul. Targowej w Czersku
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

+

Obowiązująca

XVI/203/20

21.01.2020

zmiany nazwy ul. Gajowej w Czersku

+

Obowiązująca

XVI/204/20

21.01.2020

wyznaczenia targowiska i zatwierdzenia regulaminu Targowiska
Miejskiego w Czersku

+

Obowiązująca

XVI/205/20

21.01.2020

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące Uchwały Nr XIV/158/19

+

Obowiązująca

XVI/206/20

21.01.2020

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące Uchwały Nr XIV/159/19

+

Obowiązująca

XVI/207/20

21.01.2020

zmiany Uchwały Nr XIV/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej
opłaty

+

Uchylona

21.01.2020

zmiany Uchwały Nr XIV/169/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czersk

+

Uchylona

Nr uchwały

XVI/208/20

Status
Tak

Nie

XVI/209/20

21.01.2020

uzgodnienia wycinki sześciu obumarłych drzew w strefie ochronnej
pomnika przyrody.

+

Obowiązująca

XVI/210/20

21.01.2020

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Czersku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łubnej.

+

Obowiązująca

przystąpienia Gminy Czersk do Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

+

Obowiązująca

XVI/211/20

21.01.2020

XVI/212/20

21.01.2020

nadania tytułu „Zasłużony dla Czerska” Jerzemu Warczakowi

+

Obowiązująca

XVIII/213/20

25.02.2020

przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017 – 2023

+

Obowiązująca

XVIII/214/20

25.02.2020

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czersk

XVIII/215/20

25.02.2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku

+

Obowiązująca

XVIII/216/20

25.02.2020

odmowy uchylenia Uchwały Nr VII/97/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XVIII/217/20

25.02.2020

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

+

Obowiązująca

XVIII/218/20

25.02.2020

nadania statutu Zespołowi Obsługi Finansowej

+

Obowiązująca

25.02.2020

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

+

Obowiązująca

XVIII/219/20

+

Uchylona

XVIII/220/20

25.02.2020

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XVIII/221/20

25.02.2020

ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał

+

Obowiązująca

XVIII/222/20

25.02.2020

zmiany Uchwały Nr XVI/204/20 w sprawie wyznaczenia targowiska
i zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Czersku

+

Obowiązująca

XIX/223/20

24.03.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XIX/224/20

24.03.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 –
2037

+

Obowiązująca

XIX/225/20

24.03.2020

zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w 2020 roku

+

Obowiązująca

XIX/226/20

24.03.2020

udzielenia pomocy finansowej
Gminie Czarna Woda

+

Obowiązująca

XIX/227/20

24.03.2020

zmiany Uchwały Nr XV/188/19 w sprawie pomocy finansowej Gminie
Karsin

+

Obowiązująca

XIX/228/20

24.03.2020

zmiany Uchwały Nr XIII/157/19 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

+

Obowiązująca

XIX/229/20

24.03.2020

zmiany Uchwały Nr XIV/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

+

Obowiązująca

XIX/230/20

24.03.2020

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czersk

XIX/231/20

24.03.2020

ustalenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk
na rok 2020

+

Obowiązująca

XIX/232/20

24.03.2020

zmiany Uchwały Nr XIV/174/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

+

Obowiązująca

24.03.2020

zmiany Uchwały Nr XIV/173/19 w sprawie 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

+

Obowiązująca

XIX/234/20

24.03.2020

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistycznego, usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

+

Zmieniona

XX/235/20

07.04.2020

przedłużenia przedsiębiorcom terminu płatności rat podatku od
nieruchomości w związku z epidemią COVID-19

+

Obowiązująca

XX/236/20

07.04.2020

zmiany uchwały nr XXVIII/272/17 w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej

+

Obowiązująca

XIX/233/20

+

Obowiązująca

XXI/237/20

28.04.2020

zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czersk w
związku z epidemią COVID-19

+

Obowiązująca

XXI/238/20

28.04.2020

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

+

Obowiązująca

XXI/239/20

28.04.2020

nadania nazwy ulicy Augustyna Szpręgi w miejscowości Złotowo

+

Obowiązująca

XXI/240/20

28.04.2020

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Czersku poprzez likwidację Filialnej w Łubnej

+

Obowiązująca

28.04.2020

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Józefa
Ostrowskiego w Czersku

+

Obowiązująca

XXI/242/20

28.04.2020

uchylenia uchwały nr XV/191/19
w sprawie wzniesienia pomnika – obelisku upamiętniającego Braci
Gnacińskich

+

Obowiązująca

XXI/243/20

28.04.2020

zmiany uchwały nr XIX/225/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2020 roku

+

Obowiązująca

XXII/244/20

09.06.2020

udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

+

Obowiązująca

XXII/245/20

09.06.2020

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego Gminy Czersk za rok 2019

+

Obowiązująca

XXII/246/20

09.06.2020

absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk
za rok 2019

+

Obowiązująca

XXII/247/20

09.06.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XXI/241/20

XXII/248/20

09.06.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020-2037

+

Obowiązująca

XXII/249/20

09.06.2020

ustalenia dopłat do grup taryfowych

+

Obowiązująca

XXII/250/20

09.06.2020

zmiany uchwały nr XII/145/19 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków

+

Obowiązująca

XXII/251/20

09.06.2020

wyrażenia zgody na zawarcie umów
o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

+

Obowiązująca

XXIII/252/20

30.06.2020

wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach
Gminy Czersk w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z
o.o. w Nowym Dworze, jako zabezpieczenia z tytułu udzielonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu

+

Obowiązująca

XXIII/253/20

30.06.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XXIII/254/20

30.06.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020-2037

+

Obowiązująca

XXIII/255/20

30.06.2020

zaopiniowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody
położonych na terenie Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXIII/256/20

30.06.2020

zawieszenia stosowania uchwały nr XIII/159/19 w sprawie określania
zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów
sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości

XXIII/257/20

30.06.2020

zmiany uchwały nr XI/133/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Czersk

+

+

Uchylona

Obowiązująca

XXIII/258/20

30.06.2020

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części działki nr 550/2 w obrębie ewidencyjnym Krzyż

+

Obowiązująca

XXIII/259/20

30.06.2020

nadania nazwy ulicom położonym
w Czersku, Gutowcu i Rytlu

+

Obowiązująca

XXIII/260/20

30.06.2020

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Czersk na rok szkolny 2020/2021

+

Obowiązująca

XXIII/261/20

30.06.2020

przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym” dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXIII/262/20

30.06.2020

udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło

+

Obowiązująca

XXIII/263/20

30.06.2020

udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

+

Obowiązująca

XXIII/264/20

22.09.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XXIII/265/20

22.09.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020-2037

+

Obowiązująca

XXIII/266/20

22.09.2020

utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku

+

Obowiązująca

XXIII/267/20

22.09.2020

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

+

Obowiązująca

XXIV/268/20

22.09.2020

określenie zasad gospodarowania środkami stanowiącymi fundusz
osiedlowy

+

Obowiązująca

XXIV/269/20

22.09.2020

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Czersk przy realizacji zadania
polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Czersk

+

Obowiązująca

XXIV/270/20

22.09.2020

ustalenia granic parków gminnych położonych na terenie Gminy Czersk
oraz przyjęcia ich regulaminów

+

Zmieniona

XXIV/271/20

22.09.2020

przyjęcia regulaminów korzystania
z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Czersk

+

Zmieniona

XXIV/272/20

22.09.2020

ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXIV/273/20

22.09.2020

nadania nazw ulicom położonym
w Złotowie

+

Obowiązująca

XXIV/274/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. J. Hallera

+

Obowiązująca

XXIV/275/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk

+

Obowiązująca

XXIV/276/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie ul. Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i
Dworcowej w Czersku

+

Obowiązująca

XXIV/277/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego,
Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku

+

Obowiązująca

XXIV/278/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Czersk w rejonie ulic Tucholskiej, Starego Urzędu, Łosińskiej

+

Obowiązująca

XXIV/279/20

22.09.2020

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

XXIV/280/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Czersk we wsi Łąg

+

Obowiązująca

XXIV/281/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina
Czersk

+

Obowiązująca

XXIV/282/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel

+

Obowiązująca

XXIV/283/20

22.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo

+

Obowiązująca

XXIV/284/20

22.09.2020

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze

+

Obowiązująca

XXIV/285/20

22.09.2020

uchylenia uchwały w sprawie zasad
i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
i nagród oraz ustalania ich wysokości

+

Obowiązująca

XXIV/286/20

22.09.2020

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

+

Obowiązująca

XXIV/287/20

22.09.2020

odwołania Skarbnika Gminy

+

Obowiązująca

XXIV/288/20

22.09.2020

powołania Skarbnika Gminy

+

Obowiązująca

+

Obowiązująca

XXV/289/20

27.10.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XXV/290/20

27.10.2020

niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

+

Obowiązująca

XXV/291/20

27.10.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

+

Obowiązująca

XXV/292/20

27.10.2020

wprowadzenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

+

Obowiązująca

XXV/293/20

27.10.2020

uchylenia uchwały nr IX/102/19 w sprawie określenia zasad
przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego
z mieszkańcami Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXV/294/20

27.10.2020

zmiany nazwy ulicy w Łęgu

+

Obowiązująca

XXV/295/20

27.10.2020

ustalenia przebiegu drogi gminnej Gotelp-Pustki

XXV/296/20

27.10.2020

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gotelp, Kamionka, Leśnictwo
Juńcza, Nowa Juńcza, Stara Juńcza, Nowe Prusy, Przyjaźnia, Pustki,
Polana na lata 2020 – 2027

+

Obowiązująca

XXV/297/20

27.10.2020

przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i miny Czersk

+

Obowiązująca

XXV/298/20

27.10.2020

uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXV/299/20

27.10.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-lecia,
Browarowej i Starego Urzędu w Czersku

+

Obowiązująca

XXV/300/20

27.10.2020

zmiany uchwały nr XXIV/270/ w sprawie ustalenia granic parków gminnych
położonych na terenie gminy Czersk oraz przyjęcia ich regulaminów

+

Obowiązująca

+

Uchylona

XXV/301/20

27.10.2020

zmiany uchwały nr XXIV/271/20
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni
zewnętrznych oraz boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy

+

Obowiązująca

XXV/302/20

24.11.2020

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

+

Obowiązująca

XXVI/303/20

24.11.2020

obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

+

Obowiązująca

XXVI/304/20

24.11.2020

określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

+

Obowiązująca

XXVI/305/20

24.11.2020

przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk 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 na
rok 2021

+

Obowiązująca

XXVI/306/20

24.11.2020

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

+

Obowiązująca

XXVI/307/20

24.11.2020

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024

+

Obowiązująca

XXVI/308/20

24.11.2020

przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk na lata 2020 – 2035

+

Obowiązująca

XXVI/309/20

24.11.2020

uchylenia uchwały nr XXXVI/288/14
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czersk ma lata 2014-2025

+

Obowiązująca

XXVI/310/20

24.11.2020

przystąpienia do prac „Strategią Rozwoju Gminy Czersk na rok 2030”

+

Obowiązująca

XXVI/311/20

24.11.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na rok 2037”

+

Obowiązująca

XXVI/312/20

24.11.2020

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi
opiekunami na terenie gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXVI/313/20

24.11.2020

ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXVI/314/20

24.11.2020

uchylenia uchwały nr XXV/295/2020
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Czersk – Gotelp

+

Obowiązująca

XXVI/315/20

24.11.2020

opinii dotyczącej uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
za lasy ochronne

+

Obowiązująca

XXVI/316/20

24.11.2020

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czersk

+

Obowiązująca

XXVI/317/20

24.11.2020

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytel

+

Obowiązująca

XXVI/318/20

24.11.2020

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska

+

Obowiązująca

XXVI/319/20

29.12.2020

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

+

Obowiązująca

XXVI/320/20

29.12.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 –
2037

+

Obowiązująca

XXVI/321/20

29.12.2020

wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020

+

Obowiązująca

XXVI/322/20

29.12.2020

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXVI/323/20

29.12.2020

uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

+

Obowiązująca

XXVI/324/20

29.12.2020

udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

+

Obowiązująca

XXVI/325/20

29.12.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

+

Obowiązująca

XXVI/326/20

29.12.2020

udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Woda

+

Obowiązująca

XXVI/327/20

29.12.2020

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Czersku na rok 2021

+

Obowiązująca

XXVI/328/20

29.12.2020

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok
2021

+

Obowiązująca

XXVI/329/20

29.12.2020

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej,
Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej

+

Obowiązująca

XXVI/330/20

29.12.2020

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk
lata 2021 – 2030

+

Obowiązująca

XXVI/331/20

29.12.2020

zmiany uchwały na XIX/234/20 w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

+

Obowiązująca

13. BUDŻET OBYWATELSKI
Czerski Budżet Obywatelski w 2020 roku realizowany był na podstawie uchwały nr IX/102/19 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk. W dniu 10 lipca 2019
roku Burmistrz Czerska powołał Zespół Konsultacyjny d/s budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W skład
zespołu weszli: Przemysław Bloch – Przewodniczący Zespołu, Krzysztof Przytarski – Przedstawiciel
Rady Miejskiej, Grzegorz Kobierowski – Przedstawiciel Rady Miejskiej, Ilona Sołtyk-Grabowska, Joanna
Blumowska-Hatta oraz Wojciech Laska. CzBO 2020 realizowany był na podstawie ustalonego
harmonogramu:
1)
2)
3)
4)
5)

22 lipca – 26 sierpnia 2019 r.
27 sierpnia – 16 września 2019 r.
17 września 2019 r.
25 września – 9 października 2019 r.
22 października 2019 r.

13.1.

– zgłaszanie projektów,
– weryfikacja projektów,
– losowanie numerów projektów do głosowania,
– głosowanie,
– ogłoszenie wyników głosowania.

OKRĘGI KONSULTACYJNE

Gminę Czersk podzielono na trzy okręgi konsultacyjne:
1) okręg konsultacyjny nr 1 – miasto Czersk,
2) okręg konsultacyjny nr 2 – sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre,
Odry, Wieck, Złotowo,
3) okręg konsultacyjny nr 3 – sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze,
Mosna, Rytel, Zapędowo.

13.2.

PODZIAŁ ŚRODKÓW

Ogólna pula środków na Czerski Budżet Obywatelski 2020 wynosiła 740.000 zł. Rada Miejska w Czersku
określiła również pulę środków oraz maksymalne wartości projektów dla poszczególnych okręgów
konsultacyjnych:
1) okręg konsultacyjny nr 1 – pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł),
2) okręg konsultacyjny nr 2 – pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł),
3) okręg konsultacyjny nr 3 – pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł).

13.3.1. Okręg nr 1
1. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I – 846 głosów.
2. Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap – 578 głosów.
3. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „TULIPAN” w Czersku
– dojazd od ul. Towarowej – etap II – 550 głosów.
4. Modernizacja oświetlenia ul. gen. Maczka w Czersku – 448 głosów.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku – 417 głosów.
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13.3.2. Okręg nr 2
1. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę
bieżni – 489 głosów.
2. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską – 413 głosów.
3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz
doposażenie OSP Gotelp – 401 głosów.
4. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II – 341 głosów.
5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP w Złym Mięsie
– 283 głosy.
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna – 230 głosów.

13.4.

REALIZACJA ZADAŃ

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Budżet

Łączny koszt

1.

Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku –
etap I

60.000,00 zł

59.491,37 zł

2.

Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami
YOMB – ostatni etap

60.000,00 zł

59.784,46 zł

3.

Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. „TULIPAN” w Czersku – dojazd od
ul. Towarowej – etap II

50.000,00 zł

45.678,31 zł

4.

Modernizacja oświetlenia ul. gen. Maczka w Czersku

60.000,00 zł

46.084,50 zł

5.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej
i Porzeczkowej w Czersku

60.000,00 zł

56.568,00 zł

6.

“Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności
fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni

40.000,00 zł,
zwiększono do:
52.000,00 zł

51.875,35 zł

7.

Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej
w Odrach na świetlicę wiejską

40.000,00 zł

39.922,31 zł

8.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp –
monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP
Gotelp

40.000,00 zł

12.000,00 zł
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13.3.3. Okręg nr 3
Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne – 430 głosów.
Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej
w Krzyżu – etap II – 401 głosów.
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD – 332 głosy.
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo – 317 głosów.
Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB – 285 głosów.

9.

Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy
ul. Złotowskiej – etap II

40.000,00 zł

38.427,87 zł

10.

Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem
klimatyzacji w remizie OSP w Złym Mięsie

40.000,00 zł

39.987,38 zł

11.

Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna

40.000,00 zł

40.000,00 zł

12.

Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym
w Rytlu o boisko boczne

40.000,00 zł

39.750,00 zł

13.

Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjnowypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu –
etap II

40.000,00 zł

39.987,57 zł

14.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz
zakup sprzętu AGD

40.000,00 zł

39.997,50 zł

15.

Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo

40.000,00 zł

40.000,00 zł

16.

Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB

40.000,00 zł

39.661,82 zł

742.000,00 zł

689.216,44 zł

Łącznie:
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Nie została wykonana część zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp –
monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp" w zakresie doposażenia jednostki OSP
(28.000 zł) z uwagi na brak samochodu bojowego, do którego miało być one zakupione.

14. POLITYKI STRATEGIE I PROGRAMY

14.1.

STRATEGIE I PROGRAMY USTANOWIONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

14.1.1. Strategia rozwoju gminy
Uchwałą nr XXVI/310/20 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią
Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” Rada Miejska zainicjowała proces powstania „Strategii (…)”.
Inicjatywa została poprzedzona uchyleniem dotychczas obowiązującego dokumentu w tym zakresie.
Strategia rozwoju gminy to jeden z podstawowych instrumentów zarządzania i jest podstawą do
prowadzenia długookresowej polityki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej,
ekologicznej i infrastrukturalnej. I choć strategia rozwoju gminy nadal pozostaje dokumentem
fakultatywnym, to jest silne umocowana w przepisach. Nie ma dowolności w zakresie treści, trybu
przyjmowania lub zgodności ze strategią regionalną – ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw wprost wskazuje, w jaki sposób
dokument ma być przygotowany oraz jakie elementy ma zawierać. Wyłoniono wykonawcę na
przygotowanie dokumentu „Strategii Gminy Czersk do roku 2030”. Planowany termin zakończenia prac to
wrzesień 2021 r. Zarządzaniem nr 547/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej do spraw opracowania „Strategii rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” stworzono zespół
opiniodawczy i konsultacyjno-doradczy w zakresie spraw związanych z powstawaniem strategii.
14.1.2. Uchwała nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 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 właściwego do spraw 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.
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14.1.3. 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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Dokument ten pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na zawarte w programie
projekty. W 2019 r. przystąpiono, zgodnie z pismem z urzędu marszałkowskiego, do aktualizacji
programu rewitalizacji, zmieniono skład zespołu ds. rewitalizacji, odbyły się 3 spotkania nowego zespołu.
Program rewitalizacji w 2020 roku został zaktualizowany zgodnie z wymogami.

14.1.4. Uchwała nr XII/147/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk
W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 8 indywidualnych ujęć wody.
14.1.5. Uchwała nr XIV/176/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych
przepompowni ścieków
W 2020 roku przyznano dotacje na budowę 23 przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób
niemających możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 5 przydomowych
przepompowni ścieków.
14.1.6. Uchwała nr XIV/173/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie 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
14.1.6.1. Współpraca finansowa
liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert,

1

liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

12
1 oferta w trybie pozakonkursowym
małych grantów

liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego

13

wysokość kwot udzielonych dotacji,

393.340 zł

liczba organizacji realizujących zadania publiczne

13

14.1.6.2. Współpraca niefinansowa
Zakładanym rezultatem współpracy Gminy Czersk z NGO jest zwiększenie efektywności działań
związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu
problemów lokalnych. Organizacje pozarządowe kształtują poczucie osobistej przynależności
i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz przyczyniają się do budowy silnej więzi między
obywatelami. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotnych
zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie partnerstwa i wzmacnianie
aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców
Gminy Czersk. Gminie Czersk zależy na rozwoju i sprawnym działaniu organizacji pozarządowych.
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1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
2) szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
3) wsparcia organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł
zewnętrznych, doradztwo i udzielanie przez pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy

94

Mogą one liczyć na wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne, w tym pomoc w promocji swoich
działań i organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Samorząd nieodpłatnie udostępnia organizacjom
pomieszczenia biurowe w siedzibie AZK przy ulicy Dworcowej 31, pomieszczenie w Centrum Informacji
Turystycznej w Czersku, świetlice wiejskie oraz obiekty sportowe na terenie miasta i gminy. Współpraca
Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w minionym roku przybierała również formę niefinansową, a w szczególności postać:

4)

5)
6)
7)
8)

z organizacjami pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom, w tym prowadzenie
tematycznych szkoleń oraz bezpośredniego doradztwa,
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych, niż budżet gminy,
w szczególności poprzez informowanie na temat dostępnych dla NGO instrumentów
pomocowych (m.in. w 2020 r. Czerska Rada Seniorów i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POL,
dzięki pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie przez pełnomocnika ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, otrzymały dotację w ramach Akumulatora Społecznego –
dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich),
zapraszanie w drodze konkursów do wspólnej realizacji projektów, do których przystępuje Gmina
Czersk,
udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
umożliwiania NGO organizacji imprez na terenach lub w obiektach należących do gminy,
udostępnienia bazy kontaktów w celu poszukiwania przez organizacje pozarządowe partnerów
do realizacji projektów.

Ponadto Gmina Czersk w 2020 r. otrzymała Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2020 w kategorii SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD, zajmując wysokie 9 miejsce w skali
całego kraju. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej to konkurs ogłaszany przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania
publicznego

Wysokość
przyznanych środków
publicznych

1.

„Naszym Dzieciom” – Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic

Bliżej siebie – dalej od
alkoholu

21.000 zł

2.

Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie
„Barka”

Mówię NIE! –
wybieram lepsze życie

20.000 zł

3.

Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa
Gotelp „Wszyscy Razem”

TAK dla pasji, NIE dla
uzależnień!

9.000 zł

4.

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Wsi Łąg

Bezpiecznie i aktywnie
– wsparcie działań
profilaktycznych w
Zespole Szkół w Łęgu

16.000 zł

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

Wiem co czuję, nałogu
nie potrzebuję

24.000 zł

RAZEM

90.000
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14.1.7. Uchwała nr XIV/174/19 Rady Miejskiej W Czersku z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Program realizowany był w 2020 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
w zakresie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez
organizacje pozarządowe, którym zlecone zostały zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przyznane
dotacje w wysokości:

14.1.8. Pozostałe strategie i programy ustanowione przez Radę Miejską
W minionym roku większość gminnych jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności działających
w sferze społecznej i edukacyjnej, była zaangażowana w realizację również innych uchwał Rady
Miejskiej, wśród których należy wymienić:
1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2017 – 2020 „Nie zamykaj oczu” przyjęty uchwałą nr XXVI/256/16 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r.,
2) uchwałę nr XL/339/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2014 – 2020,
3) uchwałę nr XVI/2021/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie
realizacji Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030,
4) Program Wspierania Rodziny w Gminie Czersk na lata 2019 – 2021 przyjęty uchwałą nr III/31/18
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r.,
5) uchwałę nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Czersku w dniu 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu „Czerska Karta Seniora”,
6) uchwałę nr XVI/211/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Czersk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2019 – 2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.

14.2.

INNE AKTY PLANOWANIA I INICJATYWY

14.2.1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czersk
na lata 2020 – 2035 został przyjęty uchwałą nr XXVI/308/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada
2020 r. Sporządza się go dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3
lata. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję
rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
14.2.2. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji
W związku ze zmianą przepisów prawa nastąpiła konieczność wyznaczenia na nowo obszaru i granic
aglomeracji na terenie gminy. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji nastąpiło w drodze:
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14.2.3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk
W 2020 roku Gmina Czersk udzielała właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Czersk,
dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do
składowania pokryć dachowych zawierających azbest, którzy złożyli wnioski w roku 2019 oraz 2020.
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1) uchwały nr XXVI/316/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w przypadku
Czerska,
2) uchwały nr XXVI/317/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w przypadku Rytla.

W 2020 roku złożono 15 wniosków natomiast w 2019 22 wnioski. O środki na realizację zadania Gmina
Czersk wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, w ramach ogłoszonego dla gmin konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. W ramach realizacji umowy usunięto 94,51 ton
wyrobów zawierających azbest z 36 nieruchomości. Dotacja wyniosła ogółem 42.258,60 zł.
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14.2.4. Usuwanie folii rolniczych
W minionym roku Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Od dłuższego czasu do czerskiego urzędu zgłaszali się
rolnicy borykający się z problemem utylizacji folii po sianokiszonkach. Gmina Czersk przystąpiła więc do
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano na ten cel
dotację w wysokości 63.000 zł. W założeniach projektu było unieszkodliwienie 126 Mg (ton) tego typu
odpadów rolniczych. W ramach dotacji kwalifikowane były koszty transportu z miejsca wskazanego przez
gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ostatecznym efektem realizacji
przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach oraz opakowań typu BIG_BAG” było zebranie 92,46 Mg odpadów rolniczych, a kwota
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie
wyniosła 46.230,00 zł.

15. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

15.1.

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW

Z danych udostępnionych przez Bank Danych Lokalnych GUS wynika, iż w Gminie Czersk następuje
systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Na tempo dynamiki wpływa wyłącznie sytuacja
w obszarze wiejskim gminy.

Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Gminie Czersk w latach 2019 – 2020
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Struktura podmiotów gospodarczych według głównych sektorów gospodarczych wyraźnie pokazuje, iż
przeważającą formą działalności na terenie gminy jest działalność usługowa. Drugim, pod względem
liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych jest budownictwo. W takich sektorach jak przemysł
i rolnictwo działa odpowiednio 14% i 3% wszystkich przedsiębiorstw. W mieście struktura firm jest
zdominowana przez działalność usługową, która stanowi ponad 70%. W obszarze wiejskim gminy
również przeważają usługi bowiem stanowią niespełna 50% ogółu działalności, jednak w tym przypadku
należy szczególnie podkreślić rozwój firm sektora budownictwa.

Liczba podmiotów gospodarczych według głównych sektorów gospodarki w Gminie Czersk w 2020 r.

Lokalną przedsiębiorczość mieszkańców odzwierciedla także liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Wzrost przedsiębiorczości jest generowany przede wszystkim przez obszary
wiejskie gminy, przy jednoczesnym niewielkim ich wzroście w mieście Czersk. Na terenach wiejskich
funkcjonuje 57% wszystkich działalności prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie gminy Czersk.
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Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Czersk w 2020 r.

15.2.

RODZAJE PODMIOTÓW

Wśród różnego rodzaju sekcji, dwiema najważniejszymi branżami, reprezentowanymi przez największą
liczbę podmiotów gospodarczych według REGON, są: budownictwo oraz handel i naprawy –
odpowiednio 25% i 23% ogółu podmiotów gospodarczych. Ponadto 14% wszystkich podmiotów stanowią
firmy przetwórstwa przemysłowego, następnie najwięcej przedsiębiorstw prowadzi działalność w zakresie
pozostałej działalności usługowej oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Łącznie trzy
największe, pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, gałęzie klasyfikacji według sekcji PKD
2007 stanowią aż 62% wszystkich prowadzonych przedsiębiorstw. Kształtuje to w istotnym stopniu
ogólną strukturę gospodarczą gminy.

Struktura działalności gospodarczej według sekcji PKD 2007 w Gminie Czersk w 2020 r.
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Z porównania struktury podmiotów według PKD w obszarze miejskim i wiejskim Gminy Czersk wynika, iż
miasto Czersk stanowi centrum funkcjonalne w zakresie rozwoju handlu – 53% liczby przedsiębiorstw
w
gminie
działających
w sektorze
handlu
zlokalizowanych
jest
na
terenie
miasta.
W obszarze wiejskim gminy zwraca uwagę ogromna przewaga firm sektora budownictwa oraz
przetwórstwa przemysłowego – odpowiednio 66 oraz 59% wszystkich przedsiębiorstw z gminy
działających w branży.

Podmioty gospodarcze według sekcji PKD 2007 w miejskim i wiejskim obszarze gminy Czersk w 2020 r.

Zarządzeniem nr 137/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. powołano do życia Radę Gospodarczą przy
Burmistrzu Czerska. To organ opiniodawczy i konsultacyjno-doradczy w zakresie spraw związanych
z rozwojem gospodarczym Gminy Czersk oraz w zakresie działań Burmistrza Czerska dotyczących sfery
przedsiębiorczości. Do zakresu działań rady należy w szczególności:
1) udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych programów
gospodarczych gminy,
2) wspólna aktywizacja gospodarcza gminy,
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3) wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji gminy,
4) opiniowanie przedsięwzięć oraz strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju
gospodarczego gminy, zgłoszonych przez Burmistrza, członków rady i inne organizacje
środowiska gospodarczego.
W minionym roku Rada Gospodarcza obradowała 3 razy podczas spotkań, które odbyły się w dniach:
23 kwietnia 2020 r., 24 września 2020 r. oraz 4 grudnia 2020 r.

15.4.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW

W 2020 r. dokonano łącznie 960 operacji związanych z działalnością gospodarczą, poprzez:
wnioski o wpis do CEIDG
wnioski o zmianę wpisu CEIDG
wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej
wnioski o wznowienie działalności gospodarczej
wnioski o wykreślenie działalności gospodarczej

– 155,
– 535,
– 139,
– 72,
– 59.
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Wnioski złożone do Urzędu Miejskiego w Czersku w 2020 r.
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1)
2)
3)
4)
5)

16. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
16.1.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZERSK
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte
uchwałą nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. Od czasu jego uchwalenia
w 2014 roku zmieniły się niektóre uwarunkowania faktyczne i prawne mające wpływ na aktualność
dokumentu. W związku z powyższym, uchwałą nr XXV/297/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
27 października 2020 r., przystąpiono do sporządzenia nowego opracowania planistycznego. Za
najistotniejsze cele przygotowania nowego Studium uznano:
1) weryfikację parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie zebranych
doświadczeń projektowych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
2) uwzględnienie walorów historycznych i przyrodniczych oraz zasad ochrony konserwatorskiej
zespołów urbanistycznych,
3) rewizję ustaleń z zakresu komunikacji i transportu – klasy, parametrów, lokalizacji oraz funkcji
poszczególnych dróg w mieście i gminie oraz analizę możliwości uelastycznienia zapisów
Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego, w tym etapowanie
i dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania jako rezerwy pod przyszły rozwój dróg,
4) aktualizację uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów
strategicznych,
5) aktualizację wskazanych inwestycji celu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
o znaczeniu ponadlokalnym oraz celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty.
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Od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk dla
obszaru w granicach administracyjnych miasta i gminy w lutym 2014 r., na ręce Burmistrza Czerska
złożono ponad 20 wniosków o zmianę Studium, które były podstawą przeprowadzenia analiz zasadności
dokonania zmian w obowiązującym dokumencie planistycznym. Poszczególne wydziały również
wskazywały na potrzebę zmiany Studium, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań planistycznych,
przestrzennych i prawnych.
Nowa edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Czersk będzie wymagała korekt w zakresie obowiązującego prawodawstwa, z którego wynika m.in. układ
rozdziałów i zakres tematyczny załącznika nr 1 załącznika nr 2 do uchwały, czyli części tekstowej:
uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego. Po wstępnym zbadaniu stanu informacji zawartych
w obowiązującym Studium można przyjąć, iż aktualizacji będą wymagać przede wszystkim rozdziały
dotyczące infrastruktury technicznej, w związku z rozwojem i budową sieci urządzeń i obiektów tejże
infrastruktury na terenie miasta i gminy. W ciągu ostatnich lat przybyło na obszarze gminy również
terenów objętych miejscowymi planami przestrzennego. Nowymi elementami, zgodnie z obecnym
brzmieniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będą m.in. treści dotyczące
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obowiązujący rysunek studium z 2014 r.

W roku 2020 r. uchwalono łącznie 13 aktów prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego,
jednakże w znacznej części, to zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W związku z tym nie wpłynęło to znacząco na zwiększenie powierzchni gminy objętej
aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynoszącego, wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 r., 2,17%.
63-procentowa lesistość gminy, będąca znacznie powyżej średniej dla kraju – 29,6%, znacząco wpływa
na procent powierzchni gminy objętej miejscowymi planami, bowiem sporządzenie planów dla terenów
leśnych wydaje się być nieracjonalne, z uwagi na wystarczające, ochronne przepisy odrębne, jak. np.
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r .o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r.
w Gminie Czersk obowiązywało 114 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czersk.

Decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem planowania przestrzennego, której celem jest
ustalenie, czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem
regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy
istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
w Gminie Czersk świadczy o jej dynamicznym rozwoju. Większość z wydawanych decyzji kończy się
uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie rozpoczęciem prac budowlanych. Następstwem
tego jest rosnąca ilość wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które
głównie wydawane są pod budowę sieci uzbrajających tereny, na które zostały wydane decyzje
o warunkach zabudowy. Ponadto, napływ mieszkańców powoduje większe potrzeby związane
z rozbudową infrastruktury technicznej, niezbędnej w życiu codziennym.
W roku 2020 wydanych zostało 87 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 279
decyzji o warunkach zabudowy.
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Decyzje o warunkach zabudowy w 2020 r.
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Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2020 r.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA
Szeroko pojęta gospodarka komunalna wiąże się z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej. W ramach wspomnianej gospodarki wykorzystuje się podstawowe urządzenia i usługi
niezbędne na potrzeby funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, co tworzy infrastrukturę komunalną.

17.1.

DROGI GMINNE

Kategorie dróg publicznych, w związku z ich funkcją w sieci drogowej, dzielą drogi na cztery grupy
w następujący sposób:
1)
2)
3)
4)

krajowe – klasy A, S, GP,
wojewódzkie – klasy GP lub G,
powiatowe – klasy GP, G lub Z,
gminne – klasy GP, G, Z, L lub D.

Na terenie gminy Czersk są drogi gminne klasy L (drogi lokalne) i D (drogi dojazdowe). Ponadto drogi
gminne dzielimy na drogi publiczne i wewnętrzne (niepubliczne).
Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie każda
droga jest drogą publiczną. By się taką stała musi posiadać status drogi publicznej, który uzyskuje
poprzez nadanie jej odpowiedniej kategorii. Łączna długość dróg gminnych wynosi 312,29 km, w tym 45
km na terenie Czerska.
17.1.1. Nawierzchnia
Drogi na terenie gminy posiadają następującą nawierzchnię:

Kategoria drogi

Nawierzchnia
bitumiczna

Nawierzchnia
z kostki brukowej
betonowej

Nawierzchnia
z płyt YOMB

Pozostałe
nawierzchnie

gminne

45,54 km

11,59 km

33,51 km

221,65 km

a) tereny wiejskie

36,39 km

2,95 km

21,46 km

206,49 km

b) teren miasta

9,15 km

8,64 km

12,05 km

15,16 km

drogi przebudowane
w 2020 r.

2,10 km

1,90 km

2,30 km

0,00 km

17.1.2. Drogi przejęte przez gminę w 2020 roku
Z dniem 1 stycznia 2020 roku, na podstawie uchwały nr XII/149/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30
września 2019 r. w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych nr 2679G ulica Łukowska
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1)
2)
3)
4)
5)

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 Gmina
Czersk przejęła drogi powiatowe:
1)
2)
3)
4)
5)

nr 2679G – ulica Łukowska w Czersku o długości 0,988 km (nowy numer 224268G),
nr 2612G – Czersk – Skrzypówki – Łukowo o długości 2,873 km (nowy numer 224269G),
nr 2614G – Pustki – Gotelp o długości 2,477 km (nowy numer 224270G),
nr 2608G – Czersk – Klaskawa – Mosna o długości 7,322 km (nowy numer 224271G),
nr 2677G – ulica Gen. Bema w Czersku o długości 0,853 km (nowy numer 224272G),

oraz, na podstawie uchwały nr XII/148/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
pozbawienia ul. Targowej w Czersku kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia odcinka ul. Szkolnej
w Czersku do kategorii dróg gminnych, drogę wojewódzką – odcinek drogi nr 237 – część ul. Szkolnej
w Czersku, od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Targową o długości 0,265 km (nowy numer
224273G).
17.1.3. Drogi przekazane przez gminę w 2020 roku
Z dniem 1 stycznia 2020 roku Gmina Czersk, również na podstawie na podstawie uchwały nr XII/148/19
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia ul. Targowej w Czersku
kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia odcinka ul. Szkolnej w Czersku do kategorii dróg gminnych,
przekazała Województwu Pomorskiemu drogę gminną nr 223042G – ul. Targową w Czersku o długości
0,4 km.

17.2.

DROGI INNYCH ZARZĄDCÓW

Przez teren gminy Czersk przebiegają drogi następujących kategorii:
1) droga krajowa nr 22
2) droga wojewódzka nr 237
3) drogi powiatowe

17.3.

– 27 km,
– 7,2 km,
– 105,2 km.

SIECI I OŚWIETLENIE
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17.3.2. Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej w gminie ma długość 16,7 km, a jej odcinki znajdują się w drodze krajowej,
wojewódzkiej oraz drogach powiatowych i gminnych. Wody deszczowe i opadowe z dróg i ulic
odprowadzane są po podczyszczeniu do rzek, rowów odwadniających lub zbiorników retencyjnych.
W 2020 roku wybudowano 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.
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17.3.1. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
Infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną zarządza gminna spółka Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Czersku. Na terenie gminy Czersk znajdują się 4 ujęcia wody pitnej w: Czersku, Rytlu, Łęgu i Odrach.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi na terenie miasta 48,5 km, a na terenach wiejskich 222,5 km,
co łącznie stanowi długość 271 km. W gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w Czersku –
oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu oraz w Rytlu –
oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Łączna długość sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 51 km, a na terenach wiejskich 111,3 km, co łącznie stanowi
długość 162,3 km. W 2020 roku wybudowano 4,5 km sieci wodociągowej na terenach wiejskich, 0,6 km
w Czersku oraz 0,1 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

17.3.3. Oświetlenie uliczne
Drogi i ulice oświetlane są przez oprawy znajdujące się na napowietrznych liniach energetycznych oraz
poprzez odrębne linie kablowe oświetlenia ulicznego. Oświetleniem na liniach energetycznych zarządza
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Zamontowane są tylko oprawy sodowe. Gmina pokrywa koszty energii,
dystrybucji oraz konserwacji oświetlenia. Natomiast liniami kablowymi oświetlenia zarządza tylko
i wyłącznie Gmina Czersk i głównie są to oprawy ledowe.
Liczba punktów świetlnych (opraw)

szt.

1549

Liczba obwodów oświetleniowych

szt.

221

Oświetlenie uliczne – majątek ENEA Oświetlenie sp. z o. o.

Liczba punktów świetlnych (opraw)

szt.

990

Oświetlenie parkowe

szt.

68

Punkty pomiarowo-rozliczeniowe

szt.

22

Oświetlenie hybrydowe

szt.

24

Oświetlenie uliczne i parkowe – majątek Gminy Czersk

W 2020 roku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zamontowała 35 nowych opraw oświetleniowych. Natomiast
gmina wybudowała 100 nowych punktów świetlnych oraz zmodernizowała oświetlenie w Parku
Borowiackim w Czersku na ledowe – 37 opraw.
17.3.4. Sieci telekomunikacyjne
Gmina Czersk nie posiada własnej sieci telekomunikacyjnej ani światłowodowej. Natomiast na terenie
gminy Orange Polska od 2019 roku buduje sieć światłowodową, w ramach projektu „Chojnicki Orange
Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Na obszarze gminy Czersk projekt obejmie swym zasięgiem
około 2600 gospodarstw domowych w miejscowościach: Będźmierowice, Bukowa Góra, Czersk, Gotelp,
Kamionka, Kęsza, Koszary, Lipki Dolne, Lipki Górne, Malachin, Nieżurawa, Nowe Prusy, Odry, Złotowo,
Przyjaźnia, Pustki, Szałamaje, Szyszkowiec, Ustronie, Wojtal, Złe Mięso, Złotowo, Łąg, Łąg-Kolonia,
Łubna, Łukowo oraz szkoły w miejscowościach: Czersk, Gotelp, Malachin, Odry, Zapędowo, Łąg, Łubna.
Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 2021 rok.

Na terenie Gminy Czersk znajdują się 3 cmentarze wojenne: Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej
w Czersku, Cmentarz Jeńców Wojennych pod Łukowem oraz Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Czersku,
a także 5 obelisków – miejsc straceń w Ustroniu, Ostrowitem, Kurczem, Bielawach i Gutowcu. Ponadto
w Czersku, Rytlu oraz Łęgu na cmentarzach parafialnych znajdują się mogiły ofiar faszyzmu.
Wojewoda Pomorski corocznie przekazuje Gminie Czersk, na podstawie podpisanego porozumienia,
ustaloną kwotę dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.
W 2020 roku kwota ta wynosiła 6.000 zł, a łącznie na zadanie związane z utrzymaniem cmentarzy
wojennych zabezpieczono w budżecie kwotę 10.000 zł. W ramach wymienionego zadania dokonano
renowacji liter na płytach nagrobkowych na Cmentarzu Honorowym przy ul. Dworcowej w Czersku, a na
cmentarzu parafialnym w Rytlu wymieniono tablicę nagrobkową na mogile ofiar faszyzmu.
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17.5.

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

17.5.1. Oczyszczanie
Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy realizuje w szczególności
Administracja Zasobów Komunalnych. Jednostka przede wszystkim dba o opróżnianie ulicznych koszy
na śmieci i koszy na odchody zwierząt na terenie miasta Czersk i poszczególnych sołectw, a także na
terenie gminnych obiektów turystycznych. W sezonie letnim pracownicy opróżniali kosze codziennie,
włącznie z weekendami, natomiast w sezonie zimowym kosze opróżniane były 3 razy w tygodniu oraz
w weekendy. Przy realizacji tego zadania, jednostka ponosiła głównie koszty zakupu worków sanitarnych
oraz torebek na odchody zwierząt, które wyniosły w minionym roku 9.432,02 zł. Realizując to zadanie
Administracja Zasobów Komunalnych oczyszcza również z nadmiaru piasku i innych nieczystości gminne
drogi i chodniki. Przy wykonywaniu tych czynności jednostka korzystała z zamiatarki, a także z narzędzi
ręcznych. Koszt zakupu paliwa płynnego przeznaczonego na pracę zamiatarki wyniósł w 2020 roku
3.863,74 zł. Wydatki poniesione na zakup worków sanitarnych i paliwa przeznaczonego do zużycia przez
zamiatarkę wyniosły trochę ponad 50% wszystkich wydatków przeznaczonych na zakup materiałów
wydzielonych na oczyszczanie.
17.5.2. Odśnieżanie
W 2020 roku zimowemu utrzymaniu podlegało 312,29 km dróg gminnych, w tym na terenie miasta 45 km.
W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 500.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 54.003,37
zł, w tym również na zakup 730 ton mieszanki solno-piaskowej.
Środki zaplanowane

Środki wydatkowane

1.

Czersk ulice

79.610,00 zł

8.835,00 zł

2.

Czersk chodniki

25.500,00 zł

6.290,00 zł

3.

Sołectwo Będźmierowice

19.950,00 zł

760,00 zł

4.

Sołectwo Krzyż

17.000,00 zł

800,00 zł

5.

Sołectwo Kurcze

19.950,00 zł

0,00 zł

6.

Sołectwo Klaskawa

18.620,00 zł

950,00 zł

7.

Sołectwo Mosna

2.850,00 zł

0,00 zł

8.

Sołectwo Lipki

5.700,00 zł

0,00 zł

9.

Sołectwo Łąg

13.300,00 zł

760,00 zł

10.

Sołectwo Złotowo

37.050,00 zł

2.470,00 zł

11.

Sołectwo Gotelp

35.294,40 zł

1.625,40 zł

12.

Sołectwo Gutowiec

16.254,00 zł

696,60 zł

13.

Sołectwo Łubna

17.415,00 zł

696,60 zł

14.

Sołectwo Mokre

18.576,00 zł

928,80 zł

15.

Sołectwo Malachin

18.576,00 zł

928,80 zł

16.

Sołectwo Rytel

47.000,00 zł

9.587,79 zł
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17.

Sołectwo Łąg-Kolonia

29.160,00 zł

1.296,00 zł

18.

Sołectwo Zapędowo

25.650,00 zł

4.464,88 zł

19.

Sołectwo Odry

24.220,00 zł

1.190,00 zł

20.

Sołectwo Wieck

10.500,00 zł

1.330,00 zł

482.175,40 zł

43.609,87 zł

Razem

Odśnieżaniem zajmowała się również Administracja Zasobów Komunalnych. Prace jednostki polegały
przede wszystkim na rozstawieniu na terenie miasta i wybranych obiektów użyteczności publicznej skrzyń
na piasek oraz na udzielaniu pomocy w odśnieżaniu, w szczególności przejść dla pieszych.
Po wystąpieniu opadów odśnieżano również Plac Ostrowskiego i targowisko miejskie w Czersku.
W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Chojnickim Gmina Czersk przejęła zadanie związane
z zimowym utrzymaniem nieutwardzonych dróg powiatowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nr 2604G Przyjaźnia – Łąg
nr 2607G Ustronie – Rzepiczna
nr 2613G Mokre – Gotelp
nr 2615G Odry – Zawada
nr 2627G St. kolejowa Rytel – Suszek
nr 2635G od dr 2626G – Lutom do dr. 2626G
nr 2636G Zapędowo – Gartki
ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk – Śliwice

– 3,4 km,
– 5,9 km,
– 5,3 km,
– 3,8 km,
– 2,5 km,
– 3,9 km,
– 2,4 km,
– 1,95 km.
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17.5.3. Utrzymanie zieleni
Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie gminy powierzono głównie Administracji Zasobów
Komunalnych. Jednostka zajmuje się przede wszystkim nasadzaniem drzew i krzewów, a w związku
z tym również ich pielęgnacją polegającą na cięciach i usuwaniu odrostów przy pniach drzew. Poza
nasadzaniem drzew, istotną rolę w kolorycie terenów zieleni stanowią nasadzenia kwiatów. Oprócz tego
jednostka stworzyła łąkę kwietną, której głównym celem miało być wzbogacenie ekosystemu i korzystne
działanie ekologiczne na środowisko. Łąka stanowi ostoję dla owadów oraz poprawia estetykę otoczenia.
Utrzymanie zieleni to również koszenie traw na terenie parków oraz pasów zieleni przy drogach
gminnych. Ponadto Administracja Zasobów Komunalnych zajmuje się wycinką drzew wskazanych przez
urząd miejski oraz zakrzaczeń i odrostów drzew w pasie drogowym.
17.5.3.1. Nasadzenia drzew i krzewów
W 2020 roku kontynuowano prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów. W maju posadzono
barwne krzewy wzdłuż DK22, a także uzupełniono kilka głogów w Czersku przy ul. Kościuszki. W tym
samym czasie pielęgnowano i nasadzano skwery w okolicy skrzyżowań „berlinki” z ulicami Królowej
Jadwigi i Piaskową. W lipcu decyzją lokalnych władz postanowiono uczcić 30-lecie samorządu,
a zarazem 94 urodziny miasta, poprzez symboliczne sadzenie drzew w Parku Borowiackim przez
radnych piastujących funkcję w czerskim samorządzie na przestrzeni minionych 30 lat, a także przez
burmistrzów, którzy również pełnili tę funkcję po 1990 roku. Przy realizacji tego celu zakup roślin, a także
przygotowanie dołów były zadaniem AZK. Wśród zakupionych roślin znacząco przeważały brzozy,
a oprócz nich zakupiono również dwie odmiany lip i niewielkie ilości klonu pospolitego i jesionolistnego.
W październiku odbyła się kolejna już edycja akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”, przy organizacji której
również swój udział mieli pracownicy AZK. Ich zadaniem było przygotowanie podłoża. Jesienią głównie
uzupełniono nasadzenia lip w Czersku wzdłuż ul. Lipowej, kilka sztuk głogów posadzono przy
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ul. Batorego, ul. Jana Pawła II i ul. 21 Lutego. W ciągu roku szczególnie dbano o uzupełnienie nasadzeń
głogów wzdłuż DK22 oraz przy Alei 1000-lecia w Czersku. Oprócz wymienionych działań, na bieżąco
uzupełniano ubytki w poszczególnych miejscach utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Czersk.
W celu zagospodarowania zieleni w sołectwie Rytel zakupiono również kilka sztuk świerka serbskiego.
Łączny koszt zakupu drzew i krzewów wyniósł 21.318,00 zł.
17.5.3.2. Nasadzenia kwiatów
Pierwsze nasadzenia kwiatów rozpoczęto wiosną. Skwery i zieleńce na terenie gminy Czersk upiększyły
kolorowe bratki. Nasadzenia głównie pojawiły się w Czersku na Placu Ostrowskiego, a także przy
ul. dr Zielińskiego oraz przy ul. Dworcowej. Kolejnym miejscem, które ożywiły bratki był Cmentarz
Honorowy. Kwiaty w równych ilościach przeznaczono również na potrzeby sołectw Łąg i Rytel.
Następnie, w połowie maja, po raz pierwszy w centrum miasta pojawiły się cztery stojaki na kwiaty, na
których posadzono pelargonie kaskadowe. W tym samym czasie wymieniono przekwitnięte już bratki na
aksamitki, które dodawały uroku przez całe lato. Jesienią można było zachwycać się chryzantemami,
które zostały przekazane bezpłatnie samorządowi przez lokalnych ogrodników, w ramach pomocy, którą
zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem, którym nie
udało się sprzedać tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi COVID-19.
W zamian za przekazane kwiaty ogrodnicy otrzymali środki pieniężne od ARiMR. Gmina Czersk
wnioskowała o 1.200 sztuk kwiatów, które po otrzymaniu zostały zagospodarowane w centrum miasta,
a także na terenie sołectw, które wyraziły chęć wykorzystania kwiatów – były to głównie sołectwa: Rytel,
Łąg i Gutowiec.
17.5.3.3. Łąki kwietne
W maju 2020 r. zakończono prace nad utworzeniem w Parku Borowiackim łąki kwietnej. Prace związane
z przygotowaniem terenu rozpoczęły się już jesienią 2019 r. i przede wszystkim polegały na usunięciu
dotychczasowego trawnika w rejonie alei noblistów oraz przysposobieniu gleby pod siew łąki kwietnej
specjalną mieszanką traw i kwiatów. Zasiane wiosną rośliny rozkwitły latem, ożywiając otoczenie
jaskrawymi kolorami. Dodatkowo w innych miejscach parku dosiano nasiona polnych kwiatów w już
istniejącej trawie. Łączny koszt zakupu mieszanek traw w 2020 r. wyniósł 2.116,99 zł.

18. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

18.1.

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Mieszkaniowy zasób Gminy Czersk tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
w całości własność komunalną, lokale będące własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
lokale komunalne zarządzane przez Gminę Czersk bez praw własnościowych oraz lokale socjalne
zarządzane przez Gminę Czersk.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy Czersk obejmuje:
1) 22 budynki będące w całości własnością gminy, w których znajduje się 120 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 4.739,84 m²,
2) 36 budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, w których gmina posiada 107 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 4.313 m²,
3) 5 budynków w przymusowym zarządzie gminy, w których znajduje się 29 lokali mieszkalnych
o powierzchni 1 208,31 m².
Łączny mieszkaniowy zasób Gminy Czersk to 256 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
10.261,15 m².
Zasób mieszkaniowy gminy ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Im
mniejszy jest ten zasób, tym mniejsza jest elastyczność gospodarowania nim, mniejsza rotacja lokatorów,
co powoduje wydłużanie się listy oczekujących na przydział mieszkań.

Mieszkania przyznawane są na podstawie listy oczekujących na przydział lokalu komunalnego na
zasadach ogólnych, regulowanych poprzez uchwałę Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czersk.
Na rok 2020 r. na listach oczekujących na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego należącego do gminy
zarejestrowano ogółem 16 wniosków. Ponadto w 2020 r. zostało złożonych 70 wniosków o przydział
lokalu. Jest to tendencja utrzymująca się ilościowo. Dla porównania w 2019 r. zostało złożonych 71
wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
Potrzeby mieszkaniowe niezmiennie pozostają znaczne. Zasadne jest więc dążenie do powiększania
zasobu lub choćby utrzymania go w niezmienionym ilościowo ale ulepszonym stanie technicznym.
Sprzyjać temu może likwidacja zasobu w najgorszym stanie i uzupełnianie go nowymi budynkami. Wiąże
się to jednak z zapewnieniem przez gminę lokali zamiennych na czas trwania budowy. Planowane
wyburzenie dwóch budynków wielorodzinnych w złym stanie technicznym przy ul. Transportowców
wymaga zapewnienia przez gminę 15 lokali mieszkalnych na czas budowy nowego budynku w tym
miejscu. Przy tak ograniczonym zasobie mieszkaniowym Gminy Czersk wymaga to racjonalnych decyzji.
Dodatkowo przebudowa i rewitalizacja dworca PKP wymusza zapewnienie przez gminę kolejnych 3 lokali
mieszkalnych. Kolejnym aspektem jest zagwarantowanie lokatorom z budynków użyteczności publicznej
lokali o charakterze mieszkalnym, dostosowanym do rodzaju zabudowy mieszkaniowej. Cały czas,
w niektórych szkołach i świetlicach położonych w gminie, funkcjonują lokale zaadoptowane na
mieszkalne. Rozdysponowanie tych lokali wymaga zapewnienia przez gminę 24 lokali o zróżnicowanej
powierzchni mieszkalnej. Szacowane zapotrzebowanie na lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy
Czersk, łącznie ze złożonymi wnioskami o przydział lokalu, wylicza się w przybliżeniu na 110 lokali
mieszkalnych.
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Za konieczne uważa się podjęcie działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców wspólnoty samorządowej. W tym celu podjęte zostały rozmowy z przedstawicielami Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz trwały opracowania projektowe i kosztorysowe do złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Transportowców. Jednocześnie zostały podjęte wstępne rozmowy
z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawie planowanego przystąpienia gminy
Czersk do spółki celowej, wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM). KZN lub gmina wnosi
do spółki grunty i obejmuje udziały. KZN reprezentuje w spółce Skarb Państwa, wspiera realizację
przedsięwzięcia i ułatwia pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji.
Podstawowym celem budownictwa czynszowego w Gminie Czersk jest w większym stopniu zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców oraz wspieranie polityki mieszkaniowej.

19. OCHRONA ŚRODOWISKA

19.1.

OCHRONA POWIETRZA

Zła jakość powietrza w Gminie Czersk, tak jak praktycznie w całej Polsce, jest bardzo poważnym
problemem społecznym. Konieczne jest więc podejmowanie różnorodnych działań, m.in. z zakresu
edukacji, kontroli źródeł ciepła, wprowadzania proekologicznych źródeł ogrzewania, ekologicznego
transportu, rozwoju terenów zieleni itp.
W 2019 r. Gmina Czersk zakupiła i zainstalowała 11 czujników jakości powietrza. Zamontowano
7 czujników na terenie miasta oraz po jednym w Rytlu, Odrach, Łęgu i Złotowie. Czujniki monitorują
jakość powietrza 24 godziny na dobę mierząc stężenia PM 2,5 i PM10, temperaturę, ciśnienie
i wilgotność powietrza.
Dane z czujników pokazywane są w czasie rzeczywistym, które wysyłają je co pięć minut. Z taką
częstotliwością są aktualizowane parametry widoczne na platformie map.airly.eu oraz na stronie Gminy
Czersk. To, co widać na platformie, to średnia krocząca danych wartości z godziny. Średnia krocząca to
zwykła średnia arytmetyczna wartości z wybranego okresu, w naszym przypadku jest to godzina od
momentu sprawdzania przez użytkownika mapy. Instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan
jakości powietrza pozwala w czasie rzeczywistym na: lokalizację źródeł zanieczyszczeń, zwiększenie
świadomości mieszkańców, predykcję prognozy jakości powietrza i zbieranie danych które mogą być
wykorzystywane do przygotowywania szczegółowych raportach i analiz, co w zdecydowany sposób
ułatwia walkę ze smogiem i przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej na ten temat.
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19.1.1. Zanieczyszczenie w mieście w 2020 roku
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W ramach działań kontrolnych pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili w 2020 roku kilkanaście
kontroli, w większości w podmiotach gospodarczych. W kontrolach uczestniczyli również dzielnicowi
z Komisariatu Policji w Czersku. Udział policji w tych kontrolach działa prewencyjne oraz mobilizująco dla
części mieszkańców. W 2020 r. likwidacji uległy 2 kominy w „dzikich kotłowniach”. W minionym roku
kontrole były w znacznym stopniu ograniczone ze względu na panującą pandemię COVID-19.

19.2.

OCHRONA WÓD

W 2020 roku udzielono 23 dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną
kwotę 57.456,20 zł. Złożono 41 wniosków na 2021 rok. Dotacji celowych na szczelne zbiorniki
bezodpływowe nie było, złożono natomiast 1 wniosek na 2021 rok. Wypłacono 5 dotacji celowych na
budowę przydomowych przepompowni ścieków na łączną kwotę 25.000,00 zł i złożono 8 wniosków na
2021 rok. Z programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody udzielono 8 dotacji na kwotę
75.112,58 zł oraz złożono 1 wniosek na 2021 rok.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrealizowało zadanie pn. „Udrożnienie koryt cieków
i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni Chojnice”. Dzięki czemu zostały oczyszczone
min. cieki: Czerska Struga, Struga Baba oraz Klaskawska Struga.

19.3.

REKULTYWACJA

Zgodnie z ustawą o odpadach gmina ma obowiązek prowadzenia badań monitoringowych na
zamkniętych i zrekultywowanych składowiskach odpadów przez okres 30 lat od czasu zakończenia ich
rekultywacji. Od stycznia 2020 r. zamknięte składowiska w całości zarządzane są przez Gminę Czersk.
Badaniami objęte są dwa zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów w Nieżurawie oraz
w Czersku przy ul. Łukowskiej. W 2020 r. dwukrotnie dokonano badań monitoringowych w zakresie
pomiarów próbek pobranych z piezometrów, wód odciekowych, pomiaru emisji i składu gazu
składowiskowego, kontroli osiadania powierzchni składowiska, badania sprawności systemu
odprowadzania biogazu oraz wielkości opadu atmosferycznego. Wykonano koszenie pielęgnacyjne
zieleni na tych składowiskach.

Gmina Czersk zrealizowała roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w którym zobligowała
się do pomocy bezdomnym zwierzętom poprzez wyławianie takich zwierząt i zapewnianie im opieki.
Program ma na celu zmniejszanie liczby bezdomnych psów na terenie gminy. Każdy odłowiony pies miał
zapewnioną opiekę do momentu znalezienia właściciela, przekazania do adopcji lub do schroniska
w Starogardzie Gdańskim. Schronisko to jest jednostką Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Animals, z którym gmina zawarła umowę, przekazując dotację na realizację zadania
publicznego. W roku 2020 odłowiono łącznie 43 psy. Połowa z nich trafiła do swoich właścicieli lub
adopcji. Pozostałe trafiły do schroniska OTOZ Animals. Ponadto Gmina Czersk zapewniła też opiekę 10
kotom, które zostały wysterylizowane. Opieka nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi
realizowana jest przy współpracy z lekarzami weterynarii, z którymi gmina zawarła stosowne umowy.
W przypadku wolno żyjących kotów gmina zrealizowała opiekę nad nimi poprzez zakup karmy, która była
wydawana społecznym opiekunom – karmicielom.
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19.5.

GOSPODARKA ODPADAMI

19.5.1. Organizacja systemu
Zorganizowanym system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Czersk objęte są wyłącznie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Od 2020 r. właściciele domków letniskowych
i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie ponoszą na rzecz
Gminy Czersk opłaty za odbieranie odpadów. Tym samym ciąży na nich obowiązek zawarcia umowy na
odbiór i zagospodarowanie odpadów z ww. nieruchomości z jedną z firm wpisanych do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Czersk, prowadzonego przez Burmistrza Czerska.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Czersk jest egzekwowany obowiązek pełnej segregacji
odpadów. Osoby, które dotychczas nie segregowały odpadów, zostały zobowiązane do zmiany deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy. Wprowadzono wówczas obowiązkową segregację odpadów następujących
frakcji:
1)
2)
3)
4)
5)

bioodpady,
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
szkło,
papier,
popiół.

Pozostałe odpady, których już nie można wysegregować, trafiają do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady zmieszane, bioodpady oraz popiół gromadzone są w pojemnikach dostarczanych przez gminę
w ramach wnoszonej opłaty. Od dnia 1 lipca 2020 r. odpady surowcowe w zabudowie jednorodzinnej
gromadzone są, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w workach,
które dystrybuowane są przez pracowników ZUK lub odbierane przez mieszkańców bezpośrednio
z Urzędu Miejskiego. Ponadto jeden raz w roku prowadzona jest zbiórka tzw. „wielkogabarytów” oraz
elektroodpadów. Odpady niebezpieczne są odbierane na bieżąco w ramach funkcjonowania PSZOK.
19.5.2. Umowy zawarte przez gminę
W 2020 r. Gmina Czersk zawarła roczne umowy z dwiema Instalacjami Komunalnymi na
zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1) umowa nr WO.272.58.2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. zawarta na okres od 2.01.2020 –
30.06.2020 r. – rozliczenie ryczałtowe: 140.000,00 zł brutto/miesiąc,
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Rozliczanie umów w omawianym okresie miało miejsce na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych
odpadów, według stawek określonych w zatwierdzonych cennikach.
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy odbywał się w 2020 r. na podstawie zamówień udzielonych w trybie art. 67 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – z wolnej ręki. Obowiązywały dwie umowy z Zakładem
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku:
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1) umowa nr WB.6232.4.15.2019, z dnia 2 stycznia 2020 r., na zagospodarowanie odpadów,
zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. w Nowym Dworze
w Gminie Chojnice,
2) umowa nr 03/ZUOK/01/2020, z dnia 20 stycznia 2020 r., na zagospodarowanie odpadów,
zawarta z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o. w Starym Lesie
w Gminie Starogard Gdański.

2) umowa nr WZ.272.24.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawarta na okres od 1.07.2020 – 31.03.2021 r.
Zmienił się sposób rozliczania wykonanej usługi. Zgodnie z wymaganiami zawartymi
w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozliczanie wykonanej usługi
oparte jest na rzeczywistej ilości odebranych odpadów wyrażonej w Mg (tonach). Koszt odbioru
i transport 1 Mg odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2020 r. wynosił 400 zł/Mg
brutto.
19.5.3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Od dnia 1 lipca 2016 r. w gminie działa stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o. o w Czersku, który jest jego operatorem. Na
wykonanie tej usługi w 2020 r. zawarta została umowa nr WB.6232.8.1.2020, z dnia 2 stycznia 2020 r.,
na okres 1.01.2020 – 31.12.2020 r.
Z tytułu utrzymania i obsługi PSZOK Zakład Komunalnych w Czersku w minionym roku otrzymywał
wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10.833,33 zł brutto. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie
m.in. odpady niebezpieczne, opony, odpady wielkogabarytowe, czy też odpady remontowo-budowlane.
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane oraz dostarczone
w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym wnioskom mieszkańców, Gmina Czersk zakupiła w 2020
roku 7 sztuk pojemników na przeterminowane leki. Pojemniki te, na podstawie zawartych porozumień,
zostały ustawione w 3 aptekach w Czersku, w aptece w Rytlu oraz przychodniach SP ZOZ w Czersku
i Łęgu. Ostatni taki pojemnik znajduje się w urzędzie. Ich opróżniane odbywa się 1 raz w miesiącu.
19.5.4. Opłaty
Dnia 26 listopada 2019 r., Rada Miejska w Czersku przyjęła uchwałę nr XIV/168/19 określającą nowe
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 lutego
2020 r. Ustalono następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy:
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Ustalono również miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele
nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, nie wypełniają
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako 2,5-krotność ww. stawek za
miesiąc. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
jednorodzinnej stanowiła iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty wymienionej
powyżej.
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1) 30,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez jedną osobę,
2) 29,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez dwie osoby,
3) 27,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez trzy osoby,
4) 23,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez cztery osoby,
5) 20,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez pięć osób,
6) 20,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez sześć osób lub więcej, przy czym maksymalna opłata wynosi
120,00 zł.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
wielorodzinnej stanowiła sumę iloczynów liczby mieszkańców w poszczególnych lokalach i stawki opłaty
wymienionej powyżej.
Dnia 24 marca 2020 r. Rada Miejska w Czersku dokonała korekty stawek opłat, która miała na celu
rekompensatę kosztów wynajmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów od firmy zewnętrznej.
Stawki opłat zostały pomniejszone o średnio 3 zł w przeliczeniu na nieruchomość. Dzięki zmianie stawek
opłat właściciele nieruchomości korzystający wyłącznie z worków na frakcje surowcowe (a jest ich
zdecydowana większość) ponoszą niższe koszty zagospodarowania odpadów. Tym osobom, które będą
chciały zakupić lub wydzierżawić pojemniki, różnica między dotychczasową a nową opłatą pozwoli
sfinansować znaczną część tej operacji. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oferuje dzierżawę
pojemników. Zmiany weszły w życie od dnia 1 lipca 2020 r. Ustalono następujące miesięczne stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
i wielorodzinnych:
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Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
jednorodzinnej stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty wymienionej
powyżej. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
wielorodzinnej stanowi sumę iloczynów liczby mieszkańców w poszczególnych lokalach i stawki opłaty
wymienionej powyżej. Opłaty są wnoszone z dołu, do 15-go dnia każdego miesiąca, za poprzedni
miesiąc kalendarzowy. Ustalono również miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, na których
zamieszkują mieszkańcy, nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny jako 2,5-krotność ww. stawek za miesiąc.
Rok 2020 był pierwszym, w którym wprowadzona została ulga dla właścicieli nieruchomości
jednorodzinnej z tytułu kompostowania bioodpadów. Jest ona zależna od liczby mieszkańców
nieruchomości i wynosi 1 zł miesięcznie/osobę, nie więcej jednak niż 6 zł miesięcznie. Około jedna
trzecia bo 1.639 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zadeklarowało gromadzenie bioodpadów
w przydomowym kompostowniku, z kolei 3.007 właścicieli oddaje bioodpady firmie wywozowej. Udział
właścicieli kompostujących bioodpady wynosi ok. 35% spośród zgłoszonych nieruchomości
jednorodzinnych.
Ponadto od 1 stycznia 2020 r., w celu usprawnienia odbioru odpadów, właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wystawiania pojemników na odpady poza posesję w dniu odbioru lub ich
udostępnienia bez konieczności wchodzenia pracowników wykonawcy na teren posesji. Niewystawione
odpady lub odpady wystawione zbyt późno nie są odbierane.

120

1) 27,50 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez jedną osobę,
2) 27,50 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez dwie osoby,
3) 26,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez trzy osoby,
4) 22,00 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez cztery osoby,
5) 19,50 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez pięć osób,
6) 19,50 zł za osobę w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości jednorodzinnej/lokalu
w zabudowie wielorodzinnej przez sześć osób lub więcej, przy czym maksymalna opłata wynosi
117,00 zł.

19.5.5. Ilość odpadów
W celu zobrazowania masy wytworzonych odpadów na terenie gminy Czersk w 2020 r. zasadne jest
odniesienie się do lat ubiegłych. Przedstawia to poniższa tabela.
Wzrost/spadek
w 2020 r. w stosunku
do 2018 [w %]

Rodzaj odpadu

Masa odpadów
2018 [Mg]

Masa odpadów
2019 [Mg]

Masa odpadów
2020 [Mg]

Opakowania z papieru
i tektury

nie były zbierane
selektywnie

nie były zbierane
selektywnie

63

nie dotyczy

Zmieszane odpady
opakowaniowe

534

633

698

+31%

Opakowania ze szkła

324

367

427

+32%

Bioodpady

709

693

1.201

+69%

Popioły

969

876

675

-30%

Zmieszane odpady
komunalne

3.279

3.231

2.954

-10%

PSZOK + zbiórka
wielkogabarytów

458

307

438*

-4%

Razem

6.273

6.107

6.456

średnio +14%

* w 2020 r. odbyła się tylko jedna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2020 r. odnotowano bardzo duży wzrost masy bioodpadów odebranych
w stosunku do 2018 r. – aż o 69%.

Masa odebranych bioodpadów i popiołów
1500

1201
969

1000

709

w latach 2018 – 2020 [
876
693

675

500

0
BIOODPADY

POPIÓŁ

2020 r.
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2019 r.
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2018 r.

W minionym roku po raz pierwszy wyodrębniono papier i tekturę jako osobną frakcję, której odebrano od
mieszkańców 63 Mg odpadów. Mimo wyodrębnienia tej frakcji spośród zmieszanych odpadów
opakowaniowych, nie odnotowano spadku masy odebranych tworzyw sztucznych.

Masa odebranych zmieszanych odpadów
opakowaniowych (tworzywa, metale, papier) oraz
szkła w latach 2018 – 2020 r. [Mg]
800

698

700
600

633
534

500
400

427
324

367

300

200
100
0
2018 r.

2019 r.

ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE

2020 r.
OPAKOWANIA ZE SZKŁA

Do końca 2020 roku o ponad 30% wzrosła masa odebranych zmieszanych odpadów opakowaniowych
oraz opakowań ze szkła. Aż o 325 Mg (około 10%) spadła masa odebranych od mieszkańców
zmieszanych odpadów komunalnych.

Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych
w latach 2018 – 2020 r. [Mg]
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W 2018 r. udział odpadów zmieszanych w łącznej masie odebranych i zebranych odpadów stanowił 52%,
z kolei w 2020 r. udział ten spadł do 45%. Można stwierdzić, że poziom segregacji odpadów
komunalnych przez mieszkańców uległ znaczącej poprawie.
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Struktura masy odpadów w 2020 r. [Mg]
438

63

698
427

1 201
2 954
675
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Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale i papier)*
Opakowania ze szkła
Bioodpady
Popioły
Zmieszane odpady komunalne
PSZOK + zbiórka wielkogabarytów

20. OŚWIATA
Na terenie gminy działają publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe
i placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk, Powiat Chojnicki, a także inne osoby
fizyczne i prawne.

20.1.

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ GMINĘ

20.1.1. Jednostki
Publiczne szkoły i placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,
Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
Zespół Szkół w Rytlu,
Zespół Szkół w Łęgu.

Na terenie gminy działa również publiczna Szkoła Podstawowa w Odrach, której prowadzenie Gmina
Czersk przekazała na podstawie umowy Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju
Lokalnego. Szkoła ta otrzymuje dotację z budżetu gminy.
20.1.2. Oddziały
Szkoły/placówki

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

SIO 30.09.2016

SIO 30.09.2017

SIO 30.09.2018

SIO 30.09.2019

SIO 30.09.2020

Przedszkola/oddziały
przedszkolne w
szkole podstawowej

30

33

27

30

30

Szkoły podstawowe

77

85

99

94

92

Gimnazja

33

22

10

0

0

Razem

140

140

136

124
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Liczba oddziałów – porównanie od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

SIO 30.09.2016

SIO 30.09.2017

SIO 30.09.2018

SIO 30.09.2019

SIO 30.09.2020

Przedszkola/oddziały
przedszkolne w
szkole podstawowej

581

627

533

636

642

Szkoły podstawowe

1478

1663

1857

1836

1814

Gimnazja

698

462

217

0

0

Razem

2757

2752

2607

2472

2456

Liczba uczniów – porównanie od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021
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Szkoły/placówki
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20.1.3. Uczniowie

20.1.4. Zmiany organizacyjne
W styczniu 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łubnej.
Powodem likwidacji szkoły filialnej była rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku oraz
fakt iż od roku szkolnego 2019/2020 nie został tam utworzony żaden oddział. Uchwała została
pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Następnie, w dniu 28 kwietnia 2020 r.,
została podjęta uchwała nr XXI/240/20 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Czersku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łubnej.
Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęto proces ewolucyjnej zmiany struktury wiekowej
wychowanków uczęszczających do czerskich przedszkoli. Inicjatywa ma na celu doprowadzenie do
sytuacji, w której do wyżej wymienionych przedszkoli będą uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 5 lat, co
pozwoli na uwolnienie miejsc dla dzieci najmłodszych. W tym celu na rok szkolny 2020/2021 zostały
utworzone dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku oraz jeden oddział
przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku dla dzieci 6-letnich. Na rok szkolny 2021/2022
projektuje się zwiększenie liczby oddziałów wychowania przedszkolnego w wymienionych szkołach
odpowiednio do trzech i dwóch.
20.1.5. Dotacje
Gmina Czersk w 2020 r. przekazała dotacje na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół
i placówek w łącznej kwocie 1.733.435,46 zł dla:
1) Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża Sp. z o.o.
2) Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego
3) Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy

– 614.050,66 zł,
– 460.205,12 zł,
– 659.179,68 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe wyniosła odpowiednio:
1) kwota przyznana
2) kwota wykorzystana, w tym:
a) Szkoła Podstawowa w Odrach
b) Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa

– 215.825,00 zł,
– 209.864,05 zł,
– 990,00 zł,
– 6.092,61 zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 tzw. „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała
i wykorzystała środki w wysokości:
1) kwota przyznana
2) kwota wykorzystana

– 28.965,00 zł,
– 24.069,02 zł.

– 1.261,07 zł,
– 21.405 zł,
– 1.402,95 zł.
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1) Liceum Ogólnokształcące w Czersku
2) Zespół Szkół w Malachinie
3) Zespół Szkół Specjalnych w Czersku
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W ramach tego programu środki zostały wykorzystane przez szkoły powiatowe tj.:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gmina w minionym roku uzyskała środki
w wysokości 97.000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego nauczycielom
w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z tej kwoty przekazano
w formie dotacji:
1) 1.999,97 zł dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku,
2) 1.500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Odrach.
Gmina Czersk w 2020 roku otrzymała również środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 513.520,87 zł, które w okresie sprawozdawczym
wypłacono 48 pracodawcom.
20.1.6. Ograniczenia w funkcjonowaniu
W związku sytuacją epidemiologiczną, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,
począwszy od 12 marca 2020 roku okresowo ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół. Oznaczało to, że zarówno publiczne jak
i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie
tradycyjnej. Kolejne rozporządzenia przedłużały ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek aż do
31 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego, które od 6 maja 2020 r. wznowiły swoją działalność w formie
tradycyjnej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia. Nauka w szkołach podstawowych odbywała się z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Od 1 września 2020 r. wszystkie dzieci wróciły do szkół. Niestety, już 24
października 2020 r., ponownie ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych w zakresie dotyczącym kl. IV-VIII. Kolejne ograniczenie w funkcjonowaniu szkół dotyczyło
wszystkich uczniów szkół podstawowych i obowiązywało od 9 listopada 2020 r. do końca okresu
sprawozdawczego.

20.2.

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT CHOJNICKI

20.2.1. Jednostki
Publiczne szkoły ponadpodstawowe na terenie gminy, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Chojnicki to:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku,
2) Zespół Szkół w Malachinie,
3) Zespół Szkół Specjalnych w Czersku.

Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku,
Prestige Szkoła Policealna w Czersku,
Czerska Szkoła Realna – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie,
Czerska Szkoła Realna – Policealne Studium Zawodowe w Malachinie,
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu.
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Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, które funkcjonują na terenie gminy to:

20.3.

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Zadanie „Dowóz uczniów do szkół” w głównej mierze realizowane było przez przewoźników wyłonionych
w drodze przetargu nieograniczonego. Dowóz uczniów odbywał się do gminnych szkół i placówek
oświatowych, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, Szkoły Podstawowej w Odrach oraz do OREW-u
w Czarnej Wodzie i w Piecach. W ubiegłym roku zadanie to było realizowane przez osiem firm:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Firmę Wielobranżową „Transmar”, Marian Gołuński,
PKS Chojnice Sp. z o.o.,
Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki,
Firmę Wielobranżową „Nosiński”, Jakub Nosiński,
Firma Transport i Handel „GOCHY”, Józef Gawin,
Firmę „BOREX”, Wojciech Borowski,
Przewóz Osób „Robus”, Synak Robert,
Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka.

Dodatkowo w dowozie uczniów niepełnosprawnych uczestniczyły firmy Terapia Dzieci, Natalia Ignaciuk –
Pakmur oraz Firma PHU Jabłoński. Z dowozu do szkół korzystało około 800 uczniów. Przy dowozie
uczniów, w Zespole Obsługi Finansowej, do końca sierpnia minionego roku, zatrudniony był jeden
kierowca oraz:
1) siedem opiekunek do końca sierpnia 2020 r.,
2) pięć opiekunek od września do końca grudnia 2020 r.

Nazwa firmy

Listopad 2020
przejechane km

Grudzień 2020
przejechane km

Wsparcie do
przejechanego km

Udzielona pomoc
w zł

1.

Usługi Autokarowe
Transport Ciężarowy,
G. Sawicka

1.030,00

640,00

2,13

3.557,10

2.

Firma Wielobranżowa
"Nosiński"

867,00

1.314,60

2,57

5.606,71

3.

Firma Wielobranżowa
"Nosiński"

375,00

0,00

2,12

795,00

4.

Firma KA-BUS,
K. Łącki

1.027,00

590,00

1,79

2.894,43

Ogółem

12.853,24
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W związku z przejściem placówek oświatowych w tryb nauki zdalnej nastąpiło pogorszenie kondycji
finansowej przewoźników przewożących uczniów do szkół spowodowanej spadkiem przychodów. Cztery
firmy zwróciły się z wnioskami do Burmistrza Czerska o wsparcie finansowe. Wysokość udzielonej
pomocy finansowej w okresie listopad – grudzień ub. r. obrazuje poniższa tabela:

20.4.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Strona
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Zadanie w minionym roku realizował Zespół Obsługi Finansowej w Czersku, w ramach pomocy
materialnej dla uczniów. Zadanie dotyczyło wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla najuboższych
uczniów. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono łącznie 486 stypendiów szkolnych
w kwocie 307.295 zł i 6 zasiłków losowych w łącznej kwocie 3.720 zł. Natomiast w okresie od września
do grudnia ub. r. wypłacono łącznie 337 stypendiów szkolnych w łącznej kwocie 192.590 zł oraz
5 zasiłków losowych w ogólnej wysokości 3.100 zł. Na powyższy cel przeznaczono ogółem 506.705 zł,
z czego kwotę 455.994 zł stanowiła dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast ze
środków własnych Gminy Czersk przeznaczono na ten cel udział własny w wysokości 10%, co stanowi
50.711 zł.

21. KULTURA

21.1.

RADA KULTURY

W 2020 r. powołana została Społeczna Rada Kultury, złożona z siedmiu osób. Są to przedstawiciele:
Rady Miejskiej w Czersku, Burmistrza Czerska oraz środowisk artystycznych. Funkcję przewodniczącej
Rady objęła Barbara Fierek, jej zastępcą została Izabella Pruszak.
Społeczna Rada Kultury jest organem doradczym i opiniującym działalność merytoryczną i finansową
Gminnego Centrum Kultury. Rada jest również reprezentacją środowiska działaczy i twórców kultury. Do
jej zadań należy:
1) inspirowanie, opiniowanie i pomoc w realizacji działań mających na celu rozwój kultury i promocję
działań artystycznych,
2) inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych,
3) opiniowanie rocznych planów działalności oraz sprawozdań finansowych GCK,
4) opiniowanie dokumentów o charakterze programowym.
W minionym roku odbyły się cztery spotkania Społecznej Rady Kultury, w terminach: 22.01.2020 r.,
17.04.2020 r., 12.05.2020 r. i 14.12.2020 r.

21.2.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI

1 x w tygodniu

Zajęcia wokalne

2 x w tygodniu

Ognisko muzyczne

1 x w tygodniu

Taniec towarzyski dla dzieci
Taniec towarzyski dla dorosłych

1 x w tygodniu

Zajęcia baletowe

1 x w tygodniu

Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”

2 x w tygodniu

Warsztaty kulinarne Bombowa Kuchnia Kuby

Wg planu

Orkiestra dęta Mini Band

1 x w tygodniu

Koło szachowe (dzieci)
Koło szachowe (dorosłych)

1 x w tygodniu lub wg potrzeb

„Dzikie Drużyny”

2 x w miesiącu

Zajęcia plastyczne

2 x w tygodniu
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21.2.1. Gminne Centrum Kultury w Czersku
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2020 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami przedstawia poniższa tabela.

Zajęcia teatralne „Grupa M”

2 x w tygodniu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

1 x w tygodniu

Zajęcia taneczne – hip hop, zumba

1 x w tygodniu

Zajęcia wokalno-instrumentalne

1 x w tygodniu

Zajęcia taneczne Salsation

1 x w tygodniu

Letnia Fabryka zabaw – zajęcia wakacyjne

2 x w miesiącu

21.2.2. Filia GCK Dom Kultury w Rytlu
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2020 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami przedstawia poniższa tabela.
Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)

2 x w tygodniu

Zajęcia z akompaniamentem

2 x w tygodniu

Zajęcia wokalne

5 x w tygodniu

Zajęcia wokalno-muzyczne

4 x w tygodniu

Zajęcia wokalne dla seniorów

1 x w tygodniu

Koło plastyczne

5 x w tygodniu

Doskonalenie zespołów
muzyczno-wokalnych

Wg planu

Warsztaty kulinarne

3 x w tygodniu

Warsztaty teatralne

2 x w tygodniu lub wg potrzeb

Klub Seniora „Belferki”

1 x w miesiącu

Klub seniora „Jesienna róża”

1 x w tygodniu

Klub Seniora „Młodzi Duchem”

1 x w tygodniu

Klub Gier Planszowych

1 x w tygodniu

Kącik gracza

2

x w tygodniu

1 x w tygodniu

Plastusiowo

1 x w tygodniu

Warsztaty plastyczne dla starszaków

1 x w tygodniu

Zajęcia teatralne

2 x w tygodniu
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21.2.3. Filia GCK Dom Kultury w Łęgu
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2020 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami przedstawia poniższa tabela.

Szachy

1 x w tygodniu

Przedszkole tenisowe

1 x w tygodniu

Nauka gry na ukulele

1 x w tygodniu

Nauka gry na pianinie

1 x w tygodniu

Bajkowisko

1 x w tygodniu

KS Wiktoria

1 x w tygodniu

KGW Łężanki

1 x w tygodniu

21.2.4. Biblioteki
W minionym roku do publicznych bibliotek zakupionych zostało 1719 książek drukowanych, z tego 1096
ze środków budżetu GCK w Czersku i 623 z dotacji Biblioteki Narodowej. Wśród nowości czytelniczych
znalazło się wiele książek z literatury pięknej dla czytelników dorosłych, książek naukowych
i popularnonaukowych, książek regionalnych i książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.
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1) stoisko biblioteczne z atrakcjami plastycznymi dla dzieci (malowanie buziek, wspólne malowanie
obrazów, kolorowanki itp.) na WOŚP
2) Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyły 33
osoby,
3) Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci – odbyło się 1 spotkanie w którym uczestniczyło 10 dzieci,
4) Warsztaty „S.O.S. dla sów” – odbył się wykład w czerskiej bibliotece poprowadzony przez
członka Stowarzyszenia Sów Damiana Ostrowskiego, w których uczestniczyły 24 osoby,
5) Lekcje biblioteczne – odbyły się 3 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 67 dzieci
z czerskich szkół i przedszkoli,
6) Quiz „Święta majowe i symbole narodowe Polski” – przeprowadzono quiz online dla
mieszkańców, w którym uczestniczyło 16 osób,
7) atrakcje dla dzieci – podczas 94 Urodzin Czerska bibliotekarki przygotowały atrakcje upiększania
miasta kredą. Efektem tego działania było stworzenie herbu miasta i licznych kolorowych prac
plastycznych o różnorodnej tematyce. W zdarzeniu uczestniczyło około 30 dzieci,
8) „Biblioteka na to czeka” – w ramach projektu jednostka pozyskała bezpłatne pakiety książek dla
bibliotek w Czersku (26 książek), Rytlu (26 książek) i Łęgu (29 książek),
9) rejestracja filmu prezentującego utwór „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Dramat ten był lekturą
dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Nagranie zawiera fragmenty „Balladyny” w interpretacji
władz Czerska: Burmistrza – Przemysława Bieska-Talewskiego, Zastępcy Burmistrza – Bogumiły
Ropińskiej oraz Sekretarza Gminy – Grzegorza Zabrockiego,
10) udział w projekcie VI Noc Bibliotek, w ramach programu Fundacji CEO – czytanie bajek online
przez pracowników biblioteki w Czersku i umieszczenie ich na profilu Facebook GCK oraz
udostępnianie linku do promowanego filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 2019 w reż.
Edmundsa Jansona. Chętni czytelnicy (100 osób), otrzymali link do filmu online do domowych
projekcji,
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21.2.4.1. GCK Biblioteka Publiczna w Czersku
GCK Biblioteka Publiczna w Czersku posiada 822 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 21.315
woluminów o wartości 279.648,62 zł. W minionym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała
następujące przedsięwzięcia:

11) „Mała książka – wielki człowiek” – projekt jest kontynuowany i kierowany do najmłodszych
czytelników. Każdy nowy mały czytelnik otrzymuje wyprawkę, w której znajdzie książeczkę
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem mały czytelnik otrzymuje naklejkę. Po
10 zebranych naklejkach otrzymuje dyplom. W wyprawce znajdą coś dla siebie rodzice –
broszurę informującą o nieocenionej roli czytania oraz o rozmaitych korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Biblioteka
przystąpiła do projektu w 2019 roku i prowadzi kontynuację w kolejnych latach.
21.2.4.2. GCK Biblioteka Publiczna w Rytlu
GCK Biblioteka Publiczna w Rytlu posiada 194 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 10.237
woluminów o wartości 118.238,07 zł. W zbiorach bibliotecznych znajduje się też 35 audiobooków
o wartości 790,32 zł. W minionym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała następujące
przedsięwzięcia:
1) Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – odbyły się 4 spotkania w których uczestniczyło 46 osób,
2) Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych online – odbyło się spotkanie online DKK, na który
zaproszono członków Dyskusyjnych Klubów Książki z Czerska i Brus. W spotkaniu uczestniczyło
20 osób,
3) Lekcje biblioteczne – odbyły się 3 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 70 dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Rytlu. Dzieci zapoznały się z pracą jaką wykonuje bibliotekarz i
jaka jest zasada wypożyczania książek,
4) udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2020. Hasłem tegorocznej VI edycji to „Klimat na
czytanie”. Ze względu na pandemię liczba uczestników akcji Noc Bibliotek była ograniczona.
Jednak mimo to zorganizowano publiczną projekcję filmu pt.: „Jakub, Mimmi i gadające psy”.
21.2.4.3. GCK Biblioteka Publiczna w Łęgu
GCK Biblioteka Publiczna w Rytlu posiada 150 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 12.163 woluminy
o wartości 114.708,38 zł. W minionym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała następujące
przedsięwzięcia:
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1) Bajkowisko – zajęcia były prowadzone do połowy marca i polegały na głośnym czytaniu dzieciom
bajek. Uczestniczyła w nich grupa około 15-20 dzieci z pobliskiego przedszkola – zajęcia
odbywały się co 2 tygodnie,
2) Bajkowisko online – z powodu stanu epidemii zajęcia przeniesiono na profil facebook GCK
w Czersku. Przez ten czas, codziennie czytana była inna bajka,
3) Narodowe Czytanie – bibliotekarka z biblioteki w Łęgu interpretowała fragment „Balladyny”
Juliusza Słowackiego, w nagranym przez GCK filmiku, w ramach dziewiątej odsłony Narodowego
Czytania.

22. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
22.1.

BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA I TURYSTYCZNA

22.1.1. Gminne obiekty sportowo-rekreacyjne
Do gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych należą:
1) tereny parkowe – Park Borowiacki przy ul. 1000-lecia, Park Kociewski znajdujący się przy ul. 21
Lutego oraz Park Kaszubski przy ul. Chojnickiej,
2) boiska gminne – Gutowiec, Zapędowo, Odry, Będźmierowice, Mokre, Mosna, Kurcze, Klaskawa,
3) place zabaw, w tym również place zabaw z elementami siłowni zewnętrznej – Gutowiec,
Zapędowo, Odry, Będźmierowice, Mokre, Mosna, Kurcze, Krzyż, Klaskawa, Łubna, Wojtal, Stare
Prusy, Pustki, Gotelp, Kamionka, Zapora, Malachin, Łąg, Łąg-Kolonia, Lipki Górne, Kwieki,
Wieck, Struga, Stara Juńcza, Ustronie, Rytel, Rytel – plaża, Rytel-Nadleśnictwo, Czersk
ul. Przytorowa, Czersk ul. Transportowców 8,
4) siłownie zewnętrzne – Będźmierowice, Malachin, Łąg, Wieck, Krzyż, Klaskawa,
5) place rekreacyjne – Łąg-Kolonia, Łukowo, Klaskawa, Złotowo, Łubna,
6) Otwarte Strefy Aktywności – Odry, Wieck, Zapędowo, Rytel, Gutowiec,
7) bulodrom w Łęgu,
8) stadion miejski wraz z kompleksem boisk Orlik w Czersku przy ul. 21 Lutego,
9) boisko sportowe w Rytlu i w Łęgu.
22.1.2. Gminne obiekty turystyczne
Do gminnych obiektów turystycznych należą:
1)
2)
3)
4)
5)

Centrum Rekreacji w Ostrowitem,
obiekt turystyczno-rekreacyjny w Rytlu,
obiekt turystyczno-rekreacyjny w Fojutowie,
Kaszubska Marszruta
przystanie kajakowe: Odry, Wojtal, Wojtal-żwirownia
14.12.2020), Złe Mięso, Rytel.

22.2.

(do

16.12.2020),

Klonowice

(do

RADA SPORTU

Odbyły się trzy spotkania Rady Sportu Gminy Czersk – 28.01.2020 r., 20.05.2020 r. oraz 30.11.2020 r.
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1) inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz pomoc w ustalaniu programów imprez,
2) ustalanie zasad współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze kultury
fizycznej,
3) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych,
4) inspirowanie działań, których efektem są dodatkowe środki finansowe,
5) promowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,
6) opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie sportu i rekreacji.
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W 2020 r. zostały wręczone akty powołania do Rady Sportu Gminy Czersk, w skład której wchodzą
przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie gminy Czersk. Funkcję przewodniczącego
Rady objął Piotr Fryca, jego zastępcą została Joanna Fidurska, natomiast sekretarzem rady Marcin
Linda.
Do zadań Rady Sportu Gminy Czersk należy:

22.3.

KLUBY I ORGANIZACJE SPORTOWE

W ramach ogłoszonego przez burmistrza Czerska konkursu ofert o dotacje na realizację w 2020 r. zadań
własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyłonione zostały następujące
kluby sportowe i stowarzyszenia.

Nazwa podmiotu
dotowanego

Nazwa zadania

Kwota
dotacji w zł

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Borowiak”

Szkolenie sportowe oraz udział
w rozgrywkach sportowych dla mieszkańców
z Gminy Czersk i okolic.

89.100,00

2.

Stowarzyszenie „Brda Rytel”

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz
organizacji udziału w zawodach
i rozgrywkach sportowych.

53.500,00

3.

Miejski Klub Sportowy
Handball Czersk

Szkolenie drużyn piłki ręcznej seniorów oraz
juniorów młodszych w MKS Handball.

44.600,00

4.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy LUKS „Pol”

Jestem czerszczanką – gram w ręczną.

38.600,00

5.

Aktywna Dwójka
Stowarzyszenie „Barka”

Szkolenie chłopców w zakresie piłki ręcznej
w Szkole Podstawowej.

29.700,00

6.

Klub Sportowy „Olimpia”

Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

23.700,00

7.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Razem”

Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w zawodach i rozgrywkach sportowych.

19.200,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Czersku

Szkolenie sportowe z żeglarstwa.

14.400,00

9.

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska
Pomorskie

Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w zawodach i rozgrywkach sportowych osób
niepełnosprawnych.

7.200,00

10.

Klub Piłkarski Zieloni Łąg

Organizacja udziału w zawodach
i rozgrywkach sportowych – mały grant.

10.000,00

RAZEM

330.000,00

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji do aktywności fizycznej i doskonalenie
umiejętności sportowych to główne założenia klubów sportowych i stowarzyszeń działających w Gminie
Czersk.
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Działalność klubów sportowych w Gminie Czersk jest zróżnicowana i ma długoletnią tradycję.
Realizowane dyscypliny, w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, to piłka nożna, piłka
ręczna, żeglarstwo, lekkoatletyka, a także olimpiady specjalne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Szkolenie sportowe z żeglarstwa dedykowane jest uczniom od IV do VIII klasy szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywają się głównie nad jeziorami Ostrowite i Wdzydzkie. Szkolenie ma na celu podniesienie
umiejętności żeglowania oraz pływackich zawodników. Szkolenia w zakresie piłki ręcznej dostępne są
zarówno dla dzieci szkół podstawowych, juniorów w sekcji dziewczęta i chłopcy, jak i seniorów, którzy
występują w II lidze piłki ręcznej, organizowanej przez Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku.
Piłka nożna w Gminie Czersk jest dyscypliną bardzo popularną. Szkolenie zaczyna się już od grupy
5-latków, która uczy się podstaw. Prowadzone grupy biorą udział w meczach mistrzowskich oraz
turniejach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

22.4.

STYPENDIA I NAGRODY

W 2020 r. obowiązywała uchwała nr XIII/159/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych
i nagród oraz ustalania ich wysokości, która została uchylona przez Radę Miejską w Czersku
22 września 2020 r. Tego samego dnia podjęto nową uchwałę nr XXIV/286/20 w sprawie określania
zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania ich
wysokości. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
22.4.1. Środki na stypendia i nagrody sportowe
W minionym roku, za wybitne osiągnięcia sportowe, zostały przyznane stypendia i nagrody sportowe,
których łączna kwota wyniosła 91.100,00 zł. Przyznane stypendia sportowe to 6.300,00 zł, natomiast
wartość przyznanych nagród to 84.800 zł.
22.4.2. Liczba przyznanych stypendiów i nagród
W 2020 r. cztery osoby uzyskały stypendium sportowe, które było wypłacane przez sześć miesięcy oraz
wydano 20 decyzji, w których przyznano nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.
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22.4.3. Analiza porównawcza
Załączone poniżej wykresy obrazują porównanie łącznych kwot przyznanych nagród i stypendiów
w latach 2019 – 2020 oraz liczbę nagrodzonych osób w poszczególnych latach. W ubiegłym roku
przeznaczono o 44.300,00 zł więcej środków na nagrody i stypendia niż w roku poprzednim.
Jednocześnie w 2020 r. łącznie nagrodzono 24 osoby, podczas gdy w roku 2019 takich osób było 28.
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Liczba przyznanych nagród i stypendiów z podziałem na 2019 r. i 2020 r.
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Łączna kwota przyznanych nagród i stypendiów w 2019 r. i 2020 r.

22.5.

LOKALNY ANIMATOR SPORTU
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Projekt „Lokalny Animator Sportu”, którego operatorem jest Instytut Sportu w Warszawie, jest
systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu.
Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu, w oparciu o infrastrukturę powstałą
w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury
sportowej. Gmina Czersk zatrudnia dwóch animatorów z długoletnim doświadczeniem i odpowiednimi
uprawnieniami w wymiarze 60 godzin miesięcznie. Są to: Jarosław Schumacher i Grzegorz Szynwelski,
którzy prowadzą zajęcia dla różnych grup wiekowych, począwszy od wieku przedszkolnego i kończąc na
seniorach. W ramach prowadzonych zajęć organizowane są treningi, rozgrywki, zawody oraz animacje
i gry sportowe w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa oraz tenis.

23. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jest instytucją polityki społecznej
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W minionym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, jako jednostka organizacyjna
pomocy społecznej, wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwiał im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Tym samym realizował,
wskazane w wyżej cytowanej ustawie zadania własne, jak i zlecone. Ponadto, MGOPS w Czersku
realizował szereg dodatkowych zadań pozaustawowych, jak choćby wszelakie programy rządowe,
których naczelną misją jest niesienie pomocy. W roku 2020 z pomocy społecznej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku skorzystało ok. 500 osób (pomoc finansowa/niefinansowa).
Poniższe tabele przedstawiają wymiar finansowy zadań realizowanych w 2020 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2020 w zł

1.

Zwalczanie narkomanii

15.000,00

2.

Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

264.093,96

3.

Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej

547,00

4.

Pozostała działalność

5.999,91
Razem

POMOC SPOŁECZNA

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2020 w zł

1.

Koszty pobytu w domach pomocy społecznej

1.456.638,49

2.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne

11.984,94

3.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne (dotacja)

84.151,19

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –
zadania własne w tym:

345.268,57

zasiłki okresowe – (dotacja)

179.580,71

zasiłki celowe – środki własne

165.687,86

Dodatki mieszkaniowe

547.580,48

4.

5.

138

23.2.

285.640,87
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23.1.

Dodatek energetyczny – zadanie zlecone (dotacja) w tym:

5.086,93

dodatek energetyczny

4.987,19

koszty obsługi

99,74

Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)

963.430,60

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) w tym:

82.589,54

wynagrodzenie

81.369,00

koszty obsługi

1.220,54

9.

Utrzymanie MGOPS (w tym dotacja zadanie własne 354.999,96)

1.416.303,02

10.

Koszty obsługi Banku Żywności

32.516,04

11.

Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)

292.050,70

12.

Usługi opiekuńcze – zadania własne

602.456,98

13.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (wkład własny)

42.168,15

14.

Opieka wytchnieniowa (wkład własny)

9.919,71

15.

Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie
stołówek w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" (w tym dotacja 77.460,00)

98.181,50

16.

Prace społecznie użyteczne – zadanie własne

14.114,60

17.

Wspieraj seniora (wkład własny)

3.758,94

6.

8.

Razem

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2020 w zł

1.

Zatrudnijczerszczan

26.734,48
Razem

23.4.

L.p.

1.

26.734,48

RODZINA

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2020 w zł

Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone (dotacja)

25.549.919,27

Świadczenia

25.332.844,12

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

217.075,15
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6.008.200,38
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7.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)

16.722.723,95

Świadczenia

15.201.242,52

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

501.679,72

Składki emerytalne i rentowe od świadczeń

1.019.801,71

Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)

955.207,10

Świadczenia

952.777,10

koszty obsługi

2.430,00

„Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja)

20.618,55

Świadczenia

20.000,00

koszty obsługi

618,55

5.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne

78.188,67

6.

Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi

1.020,25

7.

Wspieranie rodziny

120.970,10

8.

Dobry Start

946.580,00

9.

Rodziny zastępcze

244.134,39

10.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania zlecone (dotacja)

236.609,96

4.

Razem

23.5.

44.875.972,24

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.

Nazwa działu

Wykonanie na
31.12.2020 w zł

1.

Ochrona zdrowia

285.640,87

2.

Pomoc społeczna

6.008.200,38

3.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.734,48

4.

Rodzina

44.875.972,24
Razem

23.6.

51.196.547,97

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

1.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

42.168,15 zł

2.

Opieka wytchnieniowa

40.075,64 zł

3.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

11.492,83 zł
Razem

93.736,62 zł
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24. POLITYKA SENIORALNA

24.1.

STRATEGIA SENIORALNA

Uchwałą nr XVI/201/20 Rady Miejskiej w Czersku przyjęto do realizacji Strategię Polityki Senioralnej
Gminy Czersk do roku 2030. Strategia ma na celu stworzenie warunków do podejmowania działań
promujących aktywność Seniorów, podniesienie jakości życia, stworzenie systemowych rozwiązań, które
pozwolą na rozwój usług społecznych, zdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych oraz
wykorzystanie potencjału seniorów na rynku pracy, a także budowanie relacji międzypokoleniowych.
W strategii przyjęto partnerski model realizacji zadań przez wszystkie instytucje publiczne i lokalnych
partnerów, grupy formalne i nieformalne skupiające Seniorów, w celu utworzenia zasobów i możliwości
tworzenia nowych form pomocy dla tej grupy mieszkańców. Założenia strategii mają charakter ramowy,
ale jednocześnie konkretny zestaw koniecznych działań skierowanych nie tylko do seniorów, ale
wszystkich
mieszkańców
gminy
w
zakresie
współpracy
międzypokoleniowej.
Działania
międzypokoleniowe stanowią kluczowy element w procesie budowania i rozwoju lokalnej polityki
aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Seniorzy Gminy Czersk mogą korzystać z szerokiej
oferty instytucji publicznych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji. Niezwykle ważnym
działaniem w obszarze lokalnej polityki senioralnej jest aktywność organizacji pozarządowych, zarówno
formalnych, jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
koło w Czersku, jak i nieformalnych, np. klubów seniora.
W ramach strategii polityki senioralnej został opracowany „Szczegółowy opis celów i działań na rok 2020
w ramach Strategii Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030” wraz z harmonogramem, w ramach którego
odbyło się kilka spotkań edukacyjno-integracyjnych. W 2020 roku odbyło się 9 spotkań z Seniorami
w ramach „Czerskiego Seniora”, z których kilka ze względu na COVID-19 było nagrywanych
i przekazywanych online, aby mogła skorzystać z nich większa liczba seniorów.
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24.1.2. Dzienny Dom „Senior+”
Dzienny Dom „Senior+” w Czersku brał czynny udział w tworzeniu, jak też realizacji założeń Strategii
Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030. Naczelnym zadaniem placówki była realizacja założeń
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.
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24.1.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czynny udział w tworzeniu, jak też realizacji założeń Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku
2030 w minionym roku brał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Czersku. W 2020 roku naczelnym
zadaniem placówki było objęcie wsparciem w formie usług opiekuńczych wysokiej liczby seniorów –
spośród 101 osób korzystających z tej formy wsparcia, 91 to seniorzy). Ponadto, osoby powyżej 60 r.ż.
korzystały też z innych form wsparcia: finansowych i niefinansowych, jak np. zasiłki celowe (na zakup
żywności, opału, leków), zasiłki stałe (z racji niepełnosprawności czy też wieku), zasiłki okresowe, pomoc
w formie darów żywnościowych czy też zwyczajnie – praca socjalna.
W czasie epidemii skupiono się przede wszystkim na pomocy osobom w wieku starszym. Uruchomiono
specjalną infolinię – pomoc psychologiczną, zrealizowano projekt socjalny, rozwożono maseczki, czy też
zrealizowano akcję #solidarnizseniorami. Polegała ona na prowadzeniu profilaktyki poprzez
rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych, profilaktycznych, ofert wsparcia oraz publikacji
dotyczących przestrzegania seniorów przed oszustwem metodą „na wnuczka” – w formie „Gazetki dla
Seniora”, w której umieszczono informację o miejscach i możliwościach uzyskania bezpłatnej formy
wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych. W ramach tej akcji rozdysponowano także 100 pakietów
zawierających środki ochrony osobistej oraz informatory wśród seniorów wskazanych przez pracowników
socjalnych, jak też wśród uczestników Dziennego Domu „Senior+”.

Łącznie w 2020 roku z oferty DDS+ w Czersku skorzystało 41 seniorów. Placówka pozwoliła osobom
starszym z terenu gminy Czersk na korzystanie z oferty aktywizującej, opiekuńczej, edukacyjnej,
kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej i kinezyterapii. Seniorzy byli objęci
działaniami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności
ruchowej lub kinezyterapii, aktywizującymi społecznie oraz terapią zajęciową. W 2020 roku zajęcia dla
seniorów odbyły się w następującym wymiarze:
– 360 h,
– 96 h,
– 360 h.

1) rehabilitacja i kinezyterapia
2) porady pielęgniarskie
3) masaż

Ponadto w placówce odbywały się zajęcia artystyczne: biblioterapia, muzykoterapia, grupa kabaretowa,
edukacyjno-warsztatowe, w tym: warsztaty psychologiczne w grupie i indywidualne, warsztaty
z rękodzieła, zajęcia kulinarne oraz działał klub gier karcianych, planszowych i komputerowych. Pomimo
ogólnoświatowej pandemii oraz dwukrotnego „zawieszenia" działalności, jednostce udało się
zorganizować i wdrożyć w życie szereg cennych inicjatyw, takich jak: wycieczki, spotkania i pikniki
integracyjne, wolontariat międzypokoleniowy, dzień azjatycki, spotkania okolicznościowe, wystawy,
wernisaże i wiele innych.
24.1.3. Środowiskowy Dom Samopomocy
Mając na uwadze umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych rodzinom i osobom, które
nie mogły pokonać trudności, w tym szczególnie seniorom, wykorzystując własne środki i możliwości
w okresie pandemii COVID-19 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku, decyzją Burmistrza
Czerska, utworzono Gminny Ośrodek Wsparcia Osób Starszych. Działalność ośrodka wsparcia polegała
na opracowaniu wewnętrznej procedury działania i sposobu realizacji zadań, nawiązaniu współpracy
z jednostkami pomocniczymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi,
policją i strażą pożarną. W minionym roku głównym zadaniem jednostki było zaspokajanie potrzeb
seniorów takich jak: dowóz żywności, dojazd do lekarzy, rejestracja wizyt lekarskich, realizacja e-recept
oraz rozwożenie maseczek ochronnych pod wskazany adres domowy.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

24.2.

Wydarzenie

27.07.2020 r.

Spotkanie organizacyjne

30.07.2020 r.

Wykład Pani Bogumiły Milewskiej „Józef Ceynowa – Laureat Medalu Stolema”

31.07.2020 r.

Aerobik w Parku Borowiackim

06.08.2020 r.

Plener Malarski/ Kuchnia „Kapuśniakowa”

07.08.2020 r.

Sportowa Ścieżka Zdrowia

21.08.2020 r.

Spotkanie integracyjne – grzybobranie w Gutowcu

27.08.2020 r.

Gry terenowe i ognisko w Rytlu

04.09.2020 r.

Spotkanie edukacyjne z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta
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24.2.1. „Czerski Senior”

08.09.2020 r.

Spotkanie ze strażakiem i kominiarzem

17.09.2020 r.

Spotkanie edukacyjne z dyrektorem ZUK

24.09.2020 r.

Pierwsza pomoc – wykład i warsztaty

06.10.2020 r.

Spotkanie z prof. St. Milewskim – „Starość – jak ją widzi logopedia”

24.2.2. „MGOPS Czersk Wspiera Seniora :)"
Projekt zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, jak też załatwienia
sprawy urzędowej, zorganizowanie pomocy rzeczowej, paczek świątecznych. Wszystko po to, by
ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich
bezpieczeństwo.
24.2.3. Wydawanie maseczek
Od początku pandemii w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy można było odbierać maseczki,
w znacznej mierze uszyte przez miejscowe organizacje i stowarzyszenia, a także zakupione przy okazji
zbiórki funduszy na ten cel. Dzięki propagowaniu akcji, po maseczki zgłaszali się mieszkańcy Gminy
Czersk, w dużej części również seniorzy.
24.2.4. Dyżury telefoniczne
Podczas pandemii wiele osób, w tym w sporej części seniorzy, odczuwało lęk związany
z ryzykiem zachorowania, izolacją, koniecznością odbycia kwarantanny czy poczuciem osamotnienia ze
względu na stan epidemii. Z tego też względu uruchomiono dyżur telefoniczny psychologa. Z tej formy
wsparcia skorzystała spora część mieszkańców naszej gminy.
24.2.5. Dotacje dla organizacji pozarządowych
W 2020 r. na aktywizację osób starszych przekazano organizacjom pozarządowym następujące dotacje:
L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Dotacja w zł

1.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Czersku

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

20.000

2.

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Aktywny senior to szczęśliwy senior

10.000

RAZEM

Program realizowany na podstawie uchwały XI/129/19 Rady Miejskiej W Czersku z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”.
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24.3.

30.000

Program ma na celu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

poprawę warunków życia seniorów,
zachęcenie seniorów do aktywności i sprawności,
wzmocnienie kondycji ekonomicznej seniorów,
ułatwienie seniorom dostępu do usług, dóbr kultury, itp.,
kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od początku istnienia programu do końca 2020 r. wydano 1.514 kart i podpisano porozumienia z 21
przedsiębiorcami – partnerami programu CzKS.

24.4.

RADA SENIORÓW

Czerska Gminna Rada Seniorów została utworzona na mocy uchwały nr XLI/379/18 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania
jej statutu. Rada w obecnym składzie została powołana na trzyletnią kadencję 2018 – 2021.
Czerska Gminna Rada Seniorów w roku 2020 odbyła trzy zebrania, podczas których:
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1) przedstawiono zasady funkcjonowania wolontariatu w Gminie Czersk,
2) przedstawiono szczegółowe cele i zadania na rok 2020 w ramach Strategii Senioralnej Gminy
Czersk do roku 2030,
3) rozprowadzono „Informatory dla Seniora”,
4) postanowiono zrezygnować z realizacji zadania dofinansowanego z Akumulatora Społecznego,
z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii.

25. OCHRONA ZDROWIA

25.1.

ORGANIZACJA

Podmioty lecznicze udzielające na terenie gminy Czersk świadczeń zdrowotnych to:
1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
2) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym NZOZ-y,
3) lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci prowadzący działalność leczniczą w formie praktyk
zawodowych – indywidualnych lub grupowych.

25.2.

DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Świadczeniodawca

Udzielane świadczenia

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej W Czersku

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Świadczenia pielęgniarki szkolnej

2.

Grupowa Praktyka Położnicza "Bobas-Med''
K.Daroń, I.Tylicka

Świadczenia położnej POZ

3.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls"

Świadczenia pielęgniarki POZ

4.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medicus" Praktyka Rodzinna
i Specjalistyczna

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
w zakresie:
− położnictwa i ginekologii
− neurologii
− leczenia bólu
Świadczenia położnej POZ
Świadczenia pielęgniarki POZ

5.

Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa
Maciejczyk

leczenie stomatologiczne

6.

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech
Stanisław Rolbiecki

leczenie stomatologiczne

7.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Brusmed"

rehabilitacja lecznicza
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W minionym roku na terenie gminy Czersk kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowali
następujący świadczeniodawcy:

8.

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach

25.3.

Leczenie szpitalne
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Rehabilitacja lecznicza
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

25.3.1. Rada Społeczna SPZOZ
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego – Gminy Czersk,
2) doradczym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.
Rada w obecnym składzie została powołana na kadencję 2018 – 2022 na mocy uchwały nr III/40/18 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.
W 2020 r. rada odbyła dwa posiedzenia, podczas których opiniowała sprawozdania z wykonania planu
i budżetu SPZOZ w Czersku za poprzedni rok oraz plan na rok bieżący, a także analizowała aktualną
sytuację i problemy ochrony zdrowia.
25.3.2. Świadczenia udzielone przez SPZOZ
Jednostka w ramach działalności w roku sprawozdawczym udzieliła świadczeń w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)

Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradni Leczenia Uzależnień
rehabilitacji
ginekologii
kardiologii:
a) porady lekarskie pierwszorazowe
b) konsultacje lekarskie
c) EKG
d) spirometria
e) echo serca
f) holter EKG
g) holter RR
h) próba wysiłkowa

– 57.450 porad,
– 2.594 porad,
– 23.548 zabiegów 714 osobom,
– 638 porad,
– 148,
– 295,
– 148,
– 135,
– 130,
– 71,
– 32,
– 27.
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1) „Ogólnopolski program profilaktyki chorób naczyń mózgowych”,
2) „ABCDE – Profilaktyka nowotworów skóry”,
3) „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego”,
4) szczepienia przeciwko grypie dla seniorów,
5) szczepienia przeciwko pneumokokom dla seniorów.
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25.3.3. Programy zdrowotne realizowane przez SPZOZ
Jednostka w ramach działalności w minionym roku realizowała następujące programy zdrowotne:

25.3.4. Środki zewnętrzne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2020 roku aktywnie poszukiwał
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację lub rozszerzenie prowadzonej działalności,
w tym:

Strona

147

1) podpisał umowę nr WS.3037.1.2020 z Gminą Czersk o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej –
świadczenia gwarantowane:
a) porada specjalistyczna – kardiologia,
b) porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia,
c) fizjoterapia ambulatoryjna,
2) złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielenie dofinansowania informatyzacji
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3) złożył wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek za
marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
4) złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie szkolenia z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

26. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

26.1.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

26.1.1. Dofinansowanie zakupu samochodów typu SUV dla KPP w Chojnicach
Koszt zakupu nowych aut łącznie wyniósł około 450 tysięcy zł. Dofinansowanie z poszczególnych
samorządów kształtowało się na poziomie:
1)
2)
3)
4)
5)

12,5 tys. zł
25 tys. zł
50 tys. zł
65 tys. zł
65 tys. zł

– Gmina Czersk,
– Gmina Brusy,
– Powiat Chojnicki,
– Gmina Chojnice,
– Miasto Chojnice.

W ramach dotacji zakupiono trzy radiowozy: oznakowany Hyundai Tucson, Volkswagen T6 oraz
nieoznakowana Kia. Hyundai Tucson będzie użytkowany przez policjantów ruchu drogowego na całym
obszarze powiatu chojnickiego, Volkswagen T6 posłuży policjantom z Brus w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie tej gminy, a ostatni samochód będzie wykorzystywany
przez służby kryminalne oraz techników kryminalistycznych.
26.1.2. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku
W ramach dofinansowania Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach zakupiła na potrzeby Komisariatu
w Czersku 80 sztuk jednorazowych narkotestów za kwotę 5.000 zł.

26.2.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OSP

Rok założenia

1.

Będźmierowice

1909

2.

Czersk

1889

3.

Gotelp

1932

4.

Krzyż

1950

5.

Łąg

1895

6.

Malachin

1920

7.

Mokre

1908

8.

Odry

1875

9.

Rytel

1927

10.

Stare Prusy

1960
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26.2.1. Wykaz jednostek

11.

Wieck

1912

12.

Zapędowo

1903

13.

Złe Mięso

1967

26.2.2. Samochody i przyczepki na wyposażeniu OSP
Lp.

Marka i typ

Rok produkcji

1.

Mercedes Benz Atego 1326 Af

2007

2.

Iveco Daily

2014

3.

Renault Master

2003

4.

Scania P450

2019

5.

K.T.S. Suski

2020

6.

Iveco Magirus

1992

7.

Renault R45

1990

8.

Mercedes Benz 1019af

1981

9.

Ford Transit

2003

10.

Iveco 100e21

2000

11.

Renault Premium 260

2001

12.

Faro Fa 85 A S6 Solidus

2016

13.

Basic

2019

14.

Ford Ranger

2011

15.

Volvo

2019

16.

Star 266

1989

17.

Jelcz 422

1997

18.

Volkswagen Transporter

1994

19.

Ford Transit

1996

20.

Iveco Magirus

1980

21.

Mercedes-Benz 1222 AF

1988

22.

Lublin

1999
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26.2.3.1. Samobieżna drabina dla OSP Czersk
Zasięg drabiny to 24 metry wysokości, ma też spory zasięg wokół siebie. Samobieżna drabina z koszem
przyjechała do Czerska z jednostki w Boizenburgu. Kosztowała 4 tys. euro. Pojazd, ma 26 lat i niecałe 30
tys. kilometrów przebiegu. Jest w idealnym stanie technicznym.
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26.2.3. Nowy sprzęt dla OSP

26.2.3.2. Samochód Iveco Magirus dla jednostki OSP Wieck
Jednostka OSP Wieck sprzedała dotychczas używane dwa samochody – Żuka oraz Steyera. Za
pozyskane w ten sposób pieniądze oraz środki z dotacji zakupiła używany samochód marki Iveco
Magirus.
26.2.3.3. Przyczepka wraz z łodzią i silnikiem zaburtowym dla OSP Czersk
Łódź ratownicza, która może być wykorzystywana zarówno na akwenach wodnych, jak i na rzekach.
Łódź jest wyposażona w deskę ratowniczą, bojkę, koło ratunkowe, drobny osprzęt, wiosła, pasy
mocujące, itp. wraz z lekką przyczepką oraz silnikiem.

26.3.

MONITORING MIEJSKI

26.3.1. Organizacja systemu
W minionym roku, po przerwie udało się ponownie uruchomić monitoring miejski. Obsługę systemu
zapewnia dwóch pracowników w niepełnym wymiarze etatu. Z racji, iż posiadają oni orzeczenia
o niepełnosprawności, pozyskano dotację z PFRON na wyposażenie biura i zakup monitorów do
obserwacji miasta. Zadaniem pracowników jest obserwacja i bieżące eliminowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa mieszkańców. Najczęściej są one zgłaszane do oficera dyżurnego policji w Chojnicach.
W godzinach pracy urzędu miejskiego obserwacja prowadzona jest przez pracowników Wydziału
Bezpieczeństwa i Środowiska. Mają oni obecnie do dyspozycji ponad 40 kamer miejskich, w tym 6 kamer
w Gotelpiu oraz 12 kamer zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku. Materiał
filmowy zapisywany jest na dwóch rejestratorach. W zasięgu obserwacji są główne skrzyżowania
w mieście – ul. Chojnicka, Kościuszki i Starogardzka, Dworcowa oraz najbardziej oblegane miejsca,
w tym Plac Kalinowskich, plac i ul. Józefa Ostrowskiego oraz Park Borowiacki i Stadion Miejski.
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26.3.3. Efekty pracy systemu monitoringu
W 2020 roku policja otrzymała 216 zgłoszeń od pracowników urzędu obserwujących obraz z kamer
miejskiego monitoringu. 127 z nich dotyczyło spożywania alkoholu, głównie na ulicy i placu Ostrowskiego
oraz w Parku Borowiackim. 89 interwencji dotyczyło innych zdarzeń – związanych z nieprzestrzeganiem
obostrzeń dotyczących pandemii, wypadków drogowych oraz bójek.
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26.3.2. Rozbudowa systemu
W ramach rozbudowy systemu monitoringu w 2020 r. zostały zainstalowane nowe kamery na budynku
hotelu, ośrodka zdrowia, przy urzędzie miejskim oraz na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z ul. Królowej
Jadwigi i Dworcową. Zamontowano również nowe urządzenia w Parku Borowiackim, przy boisku „Orlik”
oraz na stadionie. Wcześniej zamontowano kamerę na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Batorego.
Całkowity koszt rozbudowy monitoringu w 2020 r. roku wyniósł 72.000 zł.
W ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego zamontowano 6 kamer na zewnątrz Szkoły Podstawowej
w Gotelpiu, które swym zasięgiem monitorują teren boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, przyszkolnego
parkingu i przejścia dla pieszych. Kamery te są włączone w system miejski, a pracownicy obsługujący
monitoring mają do nich stały dostęp.
W bieżącym roku planuje się zamontowanie 3 nowych kamer: na ul. Jana Pawła II, przy rondzie na
skrzyżowaniu ulic J. Matejki i Przytorowej oraz na ulicy gen. Hallera w Czersku. Drugim elementem
rozbudowy systemu monitoringu miejskiego będzie wykonanie I etapu monitoringu na promenadzie
w Rytlu. W rejonie kąpieliska zostanie zamontowana kamera obrotowa zaś pozostałe kamery będą
stacjonarne. Dokładna liczba planowanych do montażu kamer na rok 2021 uzależniona jest od kosztów
ich zakupu.

Dzięki rozbudowie monitoringu można było przeznaczyć jedną kamerę do streamingu. Od grudnia 2020 r.
działa miejska webkamera, która za pośrednictwem urzędowej strony internetowej przekazuje na żywo
obraz z placu i deptaku J. Ostrowskiego, z panoramą czerskiego kościoła w tle. W 2020 roku, na wniosek
policji, przekazano 50 nagrań z kamer monitoringu miejskiego.

26.4.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zgodnie z harmonogramem RCB w zakresie zarządzania kryzysowego na stanowisku ds. zarządzania
kryzysowego zostały wykonane następujące zadania:
1) coroczna ocena stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie
Czersk – zatwierdzona przez Burmistrza,
2) plan szkolenia obronnego w Gminie Czersk na 2020 rok – uzgodniony z Wojewodą Pomorskim
oraz zatwierdzony przez Burmistrza,
3) plan działania szefa obrony cywilnej Gminy Czersk w 2020 r. – uzgodniony ze Starostą
Chojnickim i zatwierdzony przez Burmistrza,
4) plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Czersk
na 2020 rok – uzgodniony z Wojewodą Pomorskim oraz zatwierdzony przez Burmistrza,
5) plan zarządzania kryzysowego Gminy Czersk – uzgodniony ze Starostą Chojnickim,
i zatwierdzony przez Burmistrza,
6) plan Operacyjny Gminy Czersk – oczekuje na zatwierdzenie Wojewody Pomorskiego.
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Rok 2020 przyniósł szereg działań związanych ze stanem epidemii. W związku z powyższym Burmistrz
Czerska był zobligowany do podjęcia działań zabezpieczających społeczeństwo przed zakażeniem
wirusem COVID-19. Zastosowano między innymi dezynfekcję miejsc publicznych np.: ławek, urządzeń
ogólnodostępnych, powierzchni utwardzonych przed sklepami oraz obiektami handlowymi, a także
kościołami. Na potrzeby walki z epidemią zakupiono płyny dezynfekujące, rękawiczki ochronne,
maseczki, okulary ochronne oraz przyłbice. Pozyskano płyny dezynfekujące z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także otrzymano, w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Chojnicach 3.000
maseczek ochronnych, które zostały przekazane mieszkańcom.

