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ZA ROK 2021

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk!
„Raport o stanie Gminy Czersk za rok 2021”, który Państwu przedkładam,
to kolejna, trzecia edycja tego dokumentu. Jest on wynikiem zespołowej pracy poszczególnych wydziałów
Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Dokument ten stanowi podsumowanie
działalności czerskiego samorządu w roku 2021 i obejmuje informacje na temat zadań realizowanych na
rzecz naszej lokalnej 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. Raport jest nie tylko
podsumowaniem naszych wspólnych działań, ale też źródłem wiedzy o tym, jak szeroka jest skala
zagadnień, za które odpowiada samorząd gminny.
Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii, która ciągle znacząco wpływała na życie gospodarcze
i społeczne całej Polski, Europy i świata. Pomimo pandemicznych ograniczeń staraliśmy się wszyscy
funkcjonować w miarę normalnie. Funkcjonowały wszystkie gminne jednostki i instytucje. Udało się
zrealizować wiele wydarzeń kulturalnych czy sportowych.
Ubiegły rok był bardzo trudny pod względem realizacji inwestycji. Wiele firm miało problemy
związane z absencją pracowników, pojawiły się trudności w dostępie do wielu materiałów, w II połowie
ubiegłego roku pojawił się znaczny wzrost cen towarów i usług. Zaczęła nam doskwierać inflacja. Wiele
z zaplanowanych inwestycji nie zostało zrealizowanych w zakładanych terminach, a niektórych w ogóle
nie udało się rozpocząć w roku 2021. Jednak pomimo tych wszystkich problemów miniony rok był
kolejnym z bardzo wysokim poziomem wydatków na inwestycje.
Pod względem finansowym rok 2021 był dobrym rokiem. Pojawiły się możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, które wykorzystaliśmy. Na dobrym poziomie wykonaliśmy też dochody własne
gminy. To wszystko sprawiło, że ubiegły rok zakończyliśmy w dobrej kondycji finansowej.
Stan Gminy Czersk to nie tylko efekt pracy burmistrza i rady miejskiej, ale również rezultat
aktywności i zaangażowania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, pracowników urzędu
i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wielu stowarzyszeń i organizacji oraz dużej liczby
mieszkańców naszej gminy. Wszystkim Państwu po raz kolejny serdecznie dziękuję za to, co robicie dla
naszej gminnej wspólnoty!
Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z treścią raportu o stanie gminy.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Czerska
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23. POMOC SPOŁECZNA

1. WPROWADZENIE
Trwająca kadencja 2018 – 2023 przyniosła w samorządzie terytorialnym nowe rozwiązania o charakterze
ustrojowym. Z założenia mają one służyć zwiększeniu przejrzystości funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego oraz zaangażowaniu lokalnych wspólnot samorządowych w proces
współzarządzania gminą.
Jednym z narzędzi wspierających realizację powyższych założeń od 2018 roku jest raport o stanie gminy,
którego coroczne sporządzanie stanowi obowiązek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym dokument 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 2021 stanowi realizację tego obowiązku i podsumowuje
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
2021.

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 strony 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.
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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 oraz 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:
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1) linia 203 Tczew – Kostrzyn, odcinek Czarna Woda – Rytel, dwutorowa od Tczewa do Gutowca,
jednotorowa od Gutowca do Chojnic. Na trasie linii, w granicach gminy Czersk, znajdują się
stacje w Czersku, Gutowcu i Rytlu oraz przystanki w Łęgu i Rytlu Wsi,
2) linia 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia. Linia jednotorowa, niezelektryfikowana. Na trasie linii,
w granicach gminy Czersk, znajdują się przystanki: Łąg Południowy, Szałamaje i Wojtal,
3) 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.

2.3. MIESZKAŃCY GMINY
2.3.1. Zmiany demograficzne
Na dzień 1 stycznia 2021 roku w Gminie Czersk były zameldowane na pobyt stały 20.973 osoby,
z czego 10.353 stanowili mężczyźni, a 10.620 kobiety. W ciągu minionego roku liczba osób
zameldowanych na pobyt stały zmalała i łącznie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 20.831 osób,
co stanowi zmniejszenie populacji o 0,41%. W tym samym czasie w Gminie Czersk urodziło się
230 dzieci, natomiast zmarły 282 osoby.

01.01.2021 r.

31.12.2021 r.

Liczba mieszkańców gminy:

20.973

Liczba mieszkańców gminy:

20.861

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

10.353

10.620

10.288

10.543

Wiek produkcyjny 19-65

Wiek produkcyjny 19-60

Wiek produkcyjny 19-65

Wiek produkcyjny 16-60

6.761

5.816

6.671

5.743

Wiek poprodukcyjny 66+

Wiek poprodukcyjny 61+

Wiek poprodukcyjny 66+

Wiek poprodukcyjny 61+

1.210

2.522

1.244

2.537

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
W 2021 roku poziom bezrobocia w Gminie Czersk utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku
ubiegłym.

Strona

Niezmiennie największą grupę pośród osób bezrobotnych, stanowią kobiety.
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Poziom bezrobocia w Gminie Czersk na tle Powiatu Chojnickiego

Liczba kobiet wśród osób bezrobotnych w roku 2021

2.3.2.2.
Działalność rolnicza
W Gminie Czersk na koniec 2021 roku funkcjonowało 1.545 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość
gospodarstwa rolnego na dzień 31 grudnia wynosiła 6,3103 ha.
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Gospodarstwa w 2021 r. według przedziałów powierzchni

3. ORGANY GMINY

3.1. RADA MIEJSKA W CZERSKU
3.1.1. Działalność Rady Miejskiej
W 2021 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Miejskiej, który przedstawia 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 14 sesji, w tym większość, ze względu na stan
epidemii obowiązujący w naszym kraju, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
Biorąc pod uwagę tryb zwołania, 11 posiedzeń rady odbyło się w trybie zwyczajnym, 1 na wniosek
burmistrza, 1 na wniosek radnych, a 1 sesja miała charakter uroczysty. Zdecydowanie najczęściej,
bo w 128 przypadkach, z inicjatywą uchwałodawczą występował Burmistrz, 11 razy wnoszącym projekt
uchwały był Przewodniczący Rady Miejskiej, 2 razy projekt wnosił klub radnych, a 1 raz grupa radnych.
W 2021 roku na sesjach podjęto łącznie 142 uchwały, żadnego z projektów uchwał Rada Miejska nie
odrzuciła. Wykonanie zdecydowanej większości z nich powierzono Burmistrzowi.

Za

Przeciw

Wstrzymujący

Nie głosował/a

Jacek Argasiński

145

14

47

0

Elwira Bieszke-Binnebesel

193

7

5

1

Maciej Bruski

189

5

12

0

Wiesława Czarnowska

85

7

0

114

Maciej Deja

192

7

0

7

Barbara Fierek

148

4

2

52

Łukasz Formella

176

5

4

21

Jaceki Grzella

169

6

0

31

Grzegorz Kobierowski

166

4

36

0

Zenon Konefka

150

7

3

46

Piotr Kosobucki

177

2

1

26

Lidia Kroplewska

169

5

1

31

Zofia Łącka

194

7

2

3

Stanisław Pozorski

167

3

13

23

Jakub Pruski

189

4

0

13

Krzysztof Przytarski

200

5

1

0

Beata Pyżewska

197

7

2

0

Ewa Reszka

154

1

27

24

Krzysztof Reszka

166

6

0

34

Daniel Szpręga

125

48

28

5

177

5

3
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Radna/Radny Gminy Czersk

Lucyna Zawiszewska

Wyniki głosowań nad uchwałami w 2021 roku

3.1.2.Komisje Rady Miejskiej
W 2021 r. w Radzie Miejskiej w Czersku niezmiennie funkcjonowało sześć stałych komisji, wybranych na
początku kadencji 2018 – 2023, w następującym składzie:
Komisja Rewizyjna:
– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,

Komisja Rewizyjna w minionym roku odbyła 8 posiedzeń, w tym 2 wspólne z innymi komisjami.
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Lucyna Zawiszewska
Łukasz Formella
Elwira Bieszke-Binnebesel,
Beata Pyżewska,
Ewa Reszka.
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1)
2)
3)
4)
5)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)
2)
3)
4)
5)

Maciej Deja
Jakub Pruski
Jacek Argasiński,
Stanisław Pozorski,
Jacek Grzella.

– Przewodniczący Komisji,
– Zastępca Przewodniczącego Komisji,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w minionym roku odbyła 5 posiedzeń, w tym 2 wspólne z innymi
komisjami.
Komisja Budżetu i Finansów:
1)
2)
3)
4)

Zofia Łącka
Grzegorz Kobierowski
Wiesława Czarnowska,
Beata Pyżewska.

– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,

Komisja Budżetu i Finansów w minionym roku odbyła 9 posiedzeń, w tym 2 wspólne z innymi komisjami.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
1)
2)
3)
4)
5)

Elwira Bieszke-Binnebesel
Maciej Bruski
Łukasz Formella,
Piotr Kosobucki,
Daniel Szpręga.

– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w minionym roku odbyła 9 posiedzeń, w tym 2 wspólne
z innymi komisjami.
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska:
1)
2)
3)
4)
5)

Barbara Fierek
Krzysztof Reszka
Jacek Grzella,
Zenon Konefka,
Stanisław Pozorski.

– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska w minionym roku
odbyła 10 posiedzeń, w tym 2 wspólne z innymi komisjami.
Komisja Zdrowia i Problemów Społecznych:
– Przewodnicząca Komisji,
– Zastępca Przewodniczącej Komisji,
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Lidia Kroplewska
Ewa Reszka
Maciej Deja,
Jakub Pruski,
Krzysztof Przytarski.
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1)
2)
3)
4)
5)

Komisja Zdrowia i problemów Społecznych w minionym roku odbyła 10 posiedzeń, w tym 2 wspólne
z innymi komisjami.

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 2021 roku Burmistrz Czerska wydał łącznie 255 zarządzeń, z czego
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, w zakresie swoich kompetencji, przygotowały:
Wydział Finansowy
Wydział Planowania i Gospodarki
Wydział Organizacyjno-Prawny
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska
Wydział Inwestycji i Infrastruktury

– 73 zarządzenia,
– 66 zarządzeń,
– 59 zarządzeń,
– 22 zarządzenia,
– 18 zarządzeń,
– 14 zarządzeń,
– 3 zarządzenia.
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Zarządzenia według kompetencji komórek organizacyjnych
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zarządzenia głównie dotyczyły następującej tematyki:
1) w zakresie Wydziału Finansowego:
a) opracowania i realizacji budżetu gminy,
b) sprawozdawczości budżetowej,
c) rachunkowości,
2) w zakresie Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
a)
b)
c)
d)
e)

współpracy Burmistrza z organem stanowiącym,
organizacji Urzędu Miejskiego, w tym w stanie epidemii,
spraw pracowniczych, w tym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
uprawnień kontrolnych Burmistrza,
oświaty,

3) w zakresie Wydziału Planowania i Gospodarki:
a) gospodarki mieniem gminnym,
b) przedsiębiorczości,
c) strategii rozwoju Gminy Czersk,
4) w zakresie Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska:
a) obronności i zarządzania kryzysowego,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) funkcjonowania gminy w stanie epidemii,
5) w zakresie Wydziału Spraw Społecznych:
a)
b)
c)
d)

opieki społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
gospodarki mieszkaniowej,
promocji gminy,

6) w zakresie Wydziału Funduszy Zewnętrznych:
a) zamówień publicznych,
b) projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
c) zlecania realizacji zadań własnych gminy,
7) w zakresie Wydziału Inwestycji i Infrastruktury:

Strona
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a) funduszu sołeckiego,
b) funduszu osiedlowego,
c) funduszu drogowego.

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
4.1. URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
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 dnia 2 stycznia 2020 r. i w trakcie
2021 r. nie wprowadzano do niego zmian. Ponadto również od dnia 2 stycznia 2020 r. Burmistrz wydał
zarządzenie nr 331/20 w sprawie podziału Urzędu Miejskiego na stanowiska pracy, które w minionym
roku było zmieniane dwukrotnie:

1) Urząd Miejski – 61 osób na 59,3 etatach,
2) kierowcy-konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób na 7,25 etatach.
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4.1.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim wynosiło 55 osób na 53,3 etatach oraz
13 kierowców-konserwatorów jednostek OSP na 6,35 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r.
zatrudnienie to wyniosło odpowiednio:
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1) w dniu 31 marca 2021 r. zwiększono wymiar zatrudnienia konserwatorów sprzętu ppoż. z 6,75 na
7,25 etatów,
2) w dniu 29 listopada 2021 r. zmieniono organizację Wydziału Finansowego, Wydziału
Organizacyjno-Prawnego i samodzielnych stanowisk pracy.

Różnica w zatrudnieniu wynika z jednego wolnego stanowiska urzędniczego na początek okresu
sprawozdawczego oraz konieczności zapewnienia zastępstwa w trakcie roku na pięciu innych
stanowiskach, z powodu długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy podstawowych
pracowników.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Czersku

4.1.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czersku w 2021 roku wyniosły 7.069.054,42 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 2021.
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 2021 r.
Burmistrz wydał 6 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, które pozwoliły 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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4.2.1. Przedmiot działalności
Na mocy uchwały nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiło
przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych
w Czersku, z jednoczesnym przejęciem w struktury nowej jednostki, dotychczas działającego
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4.2. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZERSKU

samodzielnie, Dziennego Domu „Senior+” w Czersku. Ponadto zmianie uległa nazwa jednostki
strukturalnej, jaką do tej pory był Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.
Centrum Usług Społecznych w Czersku realizowało głównie zadania zgodne z obowiązującymi
przepisami, w szczególności te wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ale też przyznawało
i wypłacało dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne i wychowawcze, z funduszu
alimentacyjnego, prowadziło postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w zakresie ustalonym
ustawami. Wykonywało zapisy innych ustaw czy aktów prawnych, jak m.in.: Karta Dużej Rodziny,
świadczenie „Dobry Start”, świadczenie „Za życiem”, a także realizowało liczne programy rządowe oraz
własne/autorskie projekty socjalne. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wsparciem objęto rodziny borykające się z problemami opiekuńczowychowawczymi. W ramach realizacji gminnych programów profilaktycznych pomocą objęto osoby
zagrożone bądź borykające się ze współ- lub uzależnieniami. Zgodnie z założeniami ustawy
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jednostka organizowała
i koordynowała zapewnienie wszelkich usług. Realizacją zapisów ujętych w gminnych programach
profilaktycznych zajmuje się Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej (OPR), zaś Dzienny Dom Senior+ (DDS+)
wykonuje zadania wynikające z Wieloletniego Programu „Senior+”, skierowane do seniorów, osób
nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Czersk. Dzienna liczba miejsc w DDS+ w Czersku wynosi 20.
4.2.2.Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Czersku przedstawia schemat stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Centrum
Usług Społecznych w Czersku z dnia 4 stycznia 2021 roku:
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4.2.3.Zatrudnienie
Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 42 pracowników, co stanowi 40,70 etatów, w tym 2 osoby
na zasiłku macierzyńskim oraz 3 osoby na zwolnieniu lekarskim. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 r.
wyniósł natomiast 48 osób, co stanowi 46,20 etatów, z czego 5 osób przebywało na zasiłku
macierzyńskim/rodzicielskim. Zmiany w zatrudnieniu dotyczyły przede wszystkim ruchów kadrowych
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W minionym roku dokonano jednej zmiany Regulaminu Organizacyjnego – zarządzeniem nr 61/2021
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 12 lipca 2021 r. Zmiana dotyczyła przeniesienia
Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nowy adres, tj. na ul. Dworcową 31
w Czersku.

polegających na korzystaniu przez poszczególnych pracowników z prawa do urlopów: macierzyńskiego
czy rodzicielskiego, jak też zatrudnienia ustawowego organizatora społeczności lokalnej oraz Kierownika
Centrum „Reaktywacja”.
4.2.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Czersku w 2021 roku wyniosły 52.771.428,17 zł.
W minionym roku jednostka dokonała zakupu samochodu marki Ford Transit MCA, przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach usługi door-to-door, za łączną kwotę 179.700,00 zł,
z czego 149.500,01 zł to suma dofinansowania zewnętrznego, zaś 30.199,99 zł stanowiły środki własne.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.2.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Rok 2021 to kontynuacja czasu pandemicznego związanego z wieloma ograniczeniami. Niemniej
Centrum Usług Społecznych w Czersku, pomimo pandemii, realizowało swoje ustawowe i statutowe
zadania, w sposób określony ustawami, rozporządzeniami, zarządzeniami, poleceniami, itp. We
wskazanym czasie ograniczano bezpośrednie kontakty z podopiecznymi, natomiast usługi opiekuńcze
realizowano już w niezmienionym zakresie, co z kolei miało miejsce w pierwszym roku pandemii.
Wyodrębniony w 2020 roku Punkt Obsługi Klienta, który spełnia wszelkie wymogi sanitarne, funkcjonuje
do tej pory. Część tzw. pracy środowiskowej wykonywano zgodnie z art. 15o ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. 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. U schyłku roku 2021, pomimo stosowania zaleceń i reżimu sanitarnego,
jak też przyjętego pakietu szczepień, spora część pracowników CUS zachorowała na COVID-19. Wielu
poddanych zostało przymusowej kwarantannie, co spowodowało znaczne trudności, bowiem końcówka
roku to czas podsumowań, sprawozdań, itp. Praca zdalna, z racji niewystarczającej szybkości łącza
internetowego, jak też braku stosownych zabezpieczeń, w większości przypadków okazywała się
niemożliwa.

4.3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CZERSKU

Strona

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 i przygotowującym do życia i funkcjonowania w środowisku osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności jest osiągnięcie
przez podopiecznych jak największej samodzielności, zaradności życiowej oraz utrzymanie prawidłowej
kondycji psychofizycznej, poprzez prowadzenie treningów terapeutycznych. Aktywizacja uczestników
polegała na rozwijaniu ich umiejętności, zainteresowań, prawidłowym funkcjonowaniu w społeczności
lokalnej oraz w relacjach interpersonalnych, wspieraniu i pomocy uczestnikom w dostępie do
podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym wsparcia psychologicznego,
psychiatrycznego oraz rehabilitacji.

4.3.3.Zatrudnienie
Zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło
8 osób, na 8 etatach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

dyrektor
psycholog
pedagog
instruktor terapii zajęciowej
terapeuta zajęciowy
masażysta
kierowca/pracownik gospodarczy

– 1 etat,
– 1 etat,
– 0,5 etatu,
– 3 etaty,
– 1 etat,
– 0,5 etatu,
– 1 etat,

Od dnia 1 września 2021 roku stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu o 1 etat psychologa. Na koniec roku
liczba zatrudnionych wyniosła 7 osób na 7 etatach. W ramach umowy zlecenia ŚDS w Czersku, od lipca
2021 roku, dodatkowo zatrudniał logopedę i terapeutę zajęciowego.
4.3.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Środki finansowe z budżetu Wojewody Pomorskiego przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS w Czersku
w 2021 roku wyniosły 712.917,00 zł, z czego dotacja na bieżące działania stanowiła 630.900,00 zł,
a środki finansowe w ramach programu „Za życiem” 82.017,00 zł. W roku sprawozdawczym, na pokrycie
kosztów wynajmu części budynku wykorzystywanej na funkcjonowanie ŚDS w roku 2021, w wysokości
56.683,00 zł, przeznaczono dodatkowe środki z budżetu Gminy Czersk. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.3.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W roku 2021, 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.
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4.4.1.Przedmiot działalności
Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu powstał z dniem 1 maja 2021 roku, na podstawie uchwały nr
XXIX/346/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu
Dziecięcego w Krzyżu oraz nadania statutu. Przedmiotem działalności placówki jest opieka nad dziećmi
do lat 3.
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4.4. GMINNY KLUB DZIECIĘCY W KRZYŻU

4.4.2.Struktura organizacyjna
Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu przystosowany jest do zapewnienia opieki maksymalnie 10 dzieciom.
Ze względu na opóźniające się prace związane z przystosowaniem budynku byłej szkoły na potrzeby
funkcjonowania nowo utworzonej jednostki w roku sprawozdawczym, dzieci do klubu zaczęły uczęszczać
od stycznia 2022 roku.
4.4.3.Zatrudnienie
Kierownik Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu został zatrudniony w wymiarze pełnego etatu
począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku. Opiekunkę zatrudniono od dnia 1 grudnia 2021 roku. Na dzień
31 grudnia 2021 r. zatrudnienie w jednostce wyniosło odpowiednio dwóch pracowników na 2 etatach.
4.4.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu w 2021 roku wyniosły 104.553,01 zł,
w tym wydatki majątkowe 17.467,23 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2021.

4.5. ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU
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, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku i Gminnego Klubu Dziecięcego
w Krzyżu, 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 2021 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) pracownicy gospodarczy
10) dowożenie uczniów – opiekunki

–1
–1
– 5,25
– 2,5
–1
–1
– 0,25

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

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

Zatrudnienie w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku w trakcie minionego roku spadło z 15,12 etatu do
14,545 etatu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
4.5.4.Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w 2021 roku wyniosły 3.176.000,62 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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 ZOF, za wyjątkiem realizowanego
zadania „Dowożenie uczniów do szkół”. W związku z czasowym przejściem placówek oświatowych
w system nauki zdalnej, dowóz uczniów do szkół odbywał się w ograniczonym zakresie, szczególnie
w pierwszych miesiącach 2021 roku, kiedy to dowóz uczniów nie był realizowany.

4.6. ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU
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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,
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4.6.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi przede wszystkim:

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
Strukturę organizacyjną jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego przyjętego zarządzeniem nr 63/2020 Dyrektora Administracji Zasobów
Komunalnych w Czersku z dnia 3 listopada 2020 r.:

4.6.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 26
osób na 23,75 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 23
osoby na 20,75 etatach. Zmiany, które miały miejsce w trakcie roku sprawozdawczego, wynikały głównie
z wahań zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
4.6.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Ogólne koszty funkcjonowania Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku w 2021 roku wyniosły
4.226.841,42 zł, w tym wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 190.677,92 zł. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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1) ograniczenie dostępu do siedziby jednostki do wejścia od ul. Dworcowej wraz z ograniczeniem
bezpośredniej obsługi interesantów w I i II kwartale minionego roku,
2) ograniczenie dostępu do stadionu miejskiego w Czersku wraz z wprowadzeniem zasad reżimu
sanitarnego,
3) umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej.
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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:

4.7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU
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.

4.7.2. Struktura organizacyjna
W skład Zespołu Szkół w Łęgu wchodzą:
1) Przedszkole Samorządowe w Łęgu, które prowadzi swoją działalność również w Lipkach,
2) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu.
Struktura organizacyjna jednostki przedstawia się następująco:

Styczeń 2021

Wrzesień 2021

Grudzień 2021

Szkoła
Podstawowa

239 uczniów,
15 oddziałów

244 uczniów,
15 oddziałów

246 uczniów,
15 oddziałów

Przedszkole

58 wychowanków,
3 oddziały

60 wychowanków,
3 oddziały

60 wychowanków,
3 oddziały
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W organizacji zespołu w minionym roku miały miejsce następujące zmiany:

4.7.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Zespole Szkół w Łęgu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 36 nauczycieli na 34,56
etatach oraz 15 pracowników administracji i obsługi na 14,5 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021
roku zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 35 nauczycieli na 33,94 etatach oraz 15 pracowników
administracji i obsługi na 14,5 etatach.
4.7.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu w 2021 roku wyniosły 4.250.234,27 zł – w Przedszkolu
705.121,94 zł oraz w Szkole Podstawowej – 3.545.112,33 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka
nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.7.5.Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W czasie wyznaczonym przez MEN, zajęcia, z powodu trwającej epidemii, były prowadzone w Zespole
Szkół w Łęgu w formie edukacji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej. Trzykrotnie zaistniała konieczność
czasowego zawieszenia funkcjonowania wybranych oddziałów w Przedszkolu i Szkole Podstawowej ze
względu na pozostawanie w izolacji domowej nauczycieli pracujących z dziećmi. W okresach, w których
uczniowie pozostawali w domach, treści podstawy programowej realizowali łącząc się zdalnie
z nauczycielami, a wychowankowie wykonując opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół
zadania, zgodnie z ustalonym planem zajęć. Szkoła przekazywała sprzęt elektroniczny rodzicom
uczniów, którzy sygnalizowali występujące trudności w tym zakresie. Uczniowie, którzy z różnych
względów nie mogli realizować edukacji w domu, wykonywali połączenia zdalne ze szkoły. W czasie
nieobecności uczniów w szkole, zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych godzin pracy świetlicy
szkolnej oraz nie odbywały się zajęcia dodatkowe zaplanowane na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022.
Nie mogły zostać również w pełni zrealizowane uroczystości szkolne i imprezy dla uczniów. Nie odbyły
się też wszystkie zaplanowane wycieczki szkolne.

4.8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU
4.8.1.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.
4.8.2. Struktura organizacyjna
W skład Zespołu Szkół w Rytlu w 2021 roku wchodziły:

27

Szkoła Podstawowa w Rytlu,
Przedszkole Samorządowe w Rytlu,
Punkt Przedszkolny w Gutowcu,
Oddział Przedszkolny w Krzyżu,
Świetlica Przedszkolna w Zapędowie.
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1)
2)
3)
4)
5)

4.8.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Zespole Szkół w Rytlu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 47 nauczycieli na 45,39
etatach oraz 24 pracowników administracji i obsługi na 22,13 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia
2021 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 46 nauczycieli na 44,75 etatach oraz 23 pracowników
administracji i obsługi na 21,3 etatach.
4.8.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Rytlu w 2021 roku wyniosły ogółem 6.217.032,45 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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
i pracownicy, 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 2021 roku wchodziły:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.
W roku 2021, od stycznia do czerwca, do Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
uczęszczało 706 uczniów w 32 oddziałach:
1) 2 oddziały klas zerowych
2) 12 oddziałów klas I-III
3) 18 oddziałów klas IV-VIII

– 53 uczniów,
– 262 uczniów,
– 391 uczniów,

– 73 uczniów,
– 233 uczniów,
– 382 uczniów.

W szkole funkcjonowało 5 oddziałów sportowych – klas żeglarskich.
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1) 3 oddziały klas zerowych
2) 11 oddziałów klas I-III
3) 18 oddziałów klas IV-VIII
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natomiast od września do grudnia 688 uczniów również w 32 oddziałach:

4.9.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło
69 nauczycieli na 65 etatach oraz 21 pracowników administracji i obsługi na 18,6 etatach. Natomiast na
dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 71 nauczycieli oraz 21 pracowników
administracji i obsługi.
4.9.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku w 2021 roku wyniosły
7.669.628,00 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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. Nauczyciele
przebywając na kwarantannie lub w izolacji domowej, najczęściej świadczyli pracę zdalną. Pracownicy
obsługi korzystali z wynagrodzenia postojowego.

4.10.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU

4.10.1. Przedmiot działalności
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku realizuje zadania określone w przepisach prawa,
umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia.
Szczegółowe cele i zadania oraz kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły. Do szkoły należy
również Hala Sportowa im. Romana Bruskiego wraz z małą salką gimnastyczną oraz siłownią.
4.10.2. Struktura organizacyjna
W styczniu 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszczało 529 uczniów w 25 oddziałach szkolnych
oraz 24 dzieci w oddziale przedszkolnym. W szkole funkcjonowały 4 oddziały sportowe. Ze świetlicy
szkolnej korzystało 139 dzieci. Do szkoły dowożono łącznie 110 uczniów.
Od nowego roku szkolnego czyli od dnia 1 września 2021 roku do końca roku 2021 do szkoły
uczęszczało 521 uczniów w 26 oddziałach szkolnych. W szkole utworzono drugi 8-godzinny oddział
przedszkolny. Łącznie do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 48 dzieci 5 i 6-letnich. Nadal
funkcjonowały 4 oddziały sportowe. Ze świetlicy szkolnej korzystało 136 dzieci. Na koniec roku w
stołówce szkolnej z posiłków korzystało 213 dzieci. Wprowadzono również całodzienne wyżywienie dla
ośmiogodzinnego oddziału przedszkolnego.

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 18 stycznia do dnia 28 lutego 2021 r., klasy IV-VIII pracowały w trybie zdalnym.
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4.10.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w 2021 roku wyniosły
6.780.163,62 zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych.
Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
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4.10.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku na dzień 1 stycznia 2021 r.
wynosiło 56 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021
r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 59 nauczycieli oraz 21 pracowników administracji i obsługi.

Od dnia 1 września 2021 do dnia 19 grudnia 2021 szkoła czasowo pracowała w systemie hybrydowym
lub, z powodu kwarantanny, niektóre klasy czasowo pracowały w systemie zdalnym. Wszystkie klasy
przeszły na nauczanie zdalne od dnia 20 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 roku. W czasie zdalnego
nauczania zadania Szkoły były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość –
Ms Office 365 – Pakiet dla Szkół. Lekcje w szkole odbywały się codziennie w formie on-line,
z wykorzystywaniem komunikatora Microsoft Teams, zgodnie z przyjętym planem nauczania na dany
tydzień i zachowaniem zasad BHP. Sposób prowadzenia lekcji zależał od specyfiki przedmiotu. Nauka
w Szkole prowadzona na odległość była realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez
nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez MEiN: materiałów Zintegrowanej Platformy
Edukacyjnej i CKE. Nauczyciele wykorzystywali również
multibooki oraz aplikacje internetowe,
wdrażające uczniów do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych, narzędzia TIK zawarte na
platformach Klikankowo, SuperKoderzy, SuperBelfrzy, Super Kid, Scholaris, Zdobywcy Wiedzy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wynikająca z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie
kształcenia specjalnego i opiniach PPP okresowo była realizowana zdalnie przez nauczycieli
specjalistów, w sposób ustalony z rodzicami dziecka, z wykorzystaniem różnych metod i sposobów
indywidualnie dla każdego ucznia.

4.11.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOTELPIU

4.11.1. Przedmiot działalności
Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego w ośmioletnim cyklu kształcenia oraz prowadzi
działalność edukacyjną w zakresie wychowania przedszkolnego. W budynku funkcjonuje biblioteka,
kuchnia, stołówka, świetlica, gabinet logopedy, gabinet PPP i gabinet pielęgniarki.
4.11.2. Struktura organizacyjna
W skład jednostki w 2021 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 w Szkole Podstawowej w Gotelpiu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 20 nauczycieli na
13,98 etatach oraz 5 pracowników administracji i obsługi na 3,75 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia
2021 r. zatrudnienie to wyniosło odpowiednio 20 nauczycieli na 13,38 etatach oraz 6 pracowników
administracji
i obsługi na 4,75 etatach.
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4.11.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W 2021 r., mimo pandemii, Szkoła pracowała zgodnie z rozporządzeniami MEN, MZ i GIS. W czasie
zdalnego nauczania zadania szkoły były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Lekcje odbywały się codziennie, z wykorzystywaniem 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,

30

4.11.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu w 2021 roku wyniosły 1.804.066,38 zł.
Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie i rodzice przez
cały czas mieli możliwość konsultacji na odległość z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne lub
nauczycielem specjalistą, w ramach ustalonych godzin konsultacji. Uczniowie i rodzice zgłaszali problemy
z jakością łącza internetowego. Nie mogły zostać w pełni zrealizowane uroczystości szkolne i imprezy dla
uczniów.

4.12.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU

4.12.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności jednostki stanowi wychowanie przedszkolne.
4.12.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku przedstawia się następująco:
Oddział I 3-4 latki

25 dzieci

Oddział II 4-5 latki

25 dzieci

Oddział III 5-6 latki

25 dzieci

Razem 3 oddziały

75 dzieci

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 2021 roku wyniosły 1.106.250,37
zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.12.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w dniach od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia 2021 r. Przedszkole pracowało
w trybie zdalnym. W tym czasie realizowano zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Zdalnym nauczaniem objęta była również religia, język angielski, rytmika oraz
logopedia. Począwszy od 19 kwietnia 2021 r. Przedszkole ponownie zaczęło funkcjonować zgodnie
z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2020/2021 oraz na rok szkolny 2021/22.

4.13.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. J. BRZECHWY W CZERSKU

Strona

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

3-4 latki

25 dzieci

3-4 latki

25 dzieci

4-5 latki

25 dzieci

5 latki

25 dzieci

6 latki

24 dzieci

5-6 latki

21 dzieci

5-6 latki

23 dzieci

3-4 latki

18 dzieci

4-5 latki

18 dzieci

3-4 latki

23 dzieci

4 latki

24 dzieci

5 latki

17 dzieci

Razem 12 oddziałów

268 dzieci

Odziały placówki zlokalizowane są w Czersku oraz Łubnej.
4.13.3. Zatrudnienie
W styczniu 2021 r. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku zatrudniało nauczycieli na 22,07 etatach
oraz pracowników administracji i obsługi na 15,80 etatach. Zatrudnienie było niezmienne przez cały okres
sprawozdawczy.
4.13.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku w 2021 roku wyniosły 2.953.052,41
zł. Jednocześnie w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe
dane w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.13.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W ubiegłym roku, ze względu na trwający stan epidemii, w okresie od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia
2021 r., na podstawie rozporządzenia MEiN, tradycyjna działalność dydaktyczna, wychowawcza
i opiekuńcza Przedszkola została zawieszona. Jednostka realizowała swoje zadania z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Zdalnym nauczaniem objęta była również religia, język
angielski, rytmika oraz logopedia. Począwszy od 19 kwietnia 2021 r. Przedszkole ponownie zaczęło
funkcjonować zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2020/2021 oraz na rok
szkolny 2021/22.

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,
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GMINNE CENTRUM KULTURY W CZERSKU
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4.14.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, w szczególności rękodzieła ludowego i artystycznego,
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
prezentowanie dorobku i popularyzacja lokalnych twórców,
zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,
prowadzenie kina oraz popularyzowanie wiedzy o sztuce filmowej,
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.
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4.14.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Kultury przedstawia się następująco:

4.14.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Gminnym Centrum Kultury w Czersku na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 27 osób na
21,5 etatach, z czego 3,75 etatów przypadało na biblioteki. Zatrudnienie było niezmienne przez cały
okres sprawozdawczy.
4.14.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w 2021 roku wyniosły 2.748.752,92 zł. Jednocześnie
w minionym roku jednostka nie poniosła żadnych wydatków majątkowych. Szczegółowe dane w tym
zakresie zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
4.14.5. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki z powodu epidemii
W okresie sprawozdawczym imprezy plenerowe organizowane były zgodnie z planem. Koncerty masowe,
jak również pikniki i coroczne, na stałe wpisane w kalendarz wydarzenia, organizowano z zachowaniem
wszystkich wymogów sanitarnych. Zajęcia oraz spotkania grup zorganizowanych odbywały się również
w reżimie sanitarnym, z ograniczoną ilością osób, które mogły równocześnie przebywać na terenie
zarządzanych obiektów.

4.15.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU

4.15.1. Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Zakładu stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu
chorób oraz realizacja zadań służących promocji zdrowia.

W trakcie minionego roku w organizacji jednostki nie nastąpiły zmiany.
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4.15.2. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku przedstawia
się następująco:

4.15.3. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku na dzień 1 stycznia
2021 r. wynosiło 34 osoby na 30,1 etatach. Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnienie to
wyniosło odpowiednio 32 osoby na 29,7 etatach.
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4.15.4. Koszty funkcjonowania jednostki ogółem
Koszty funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2021 roku
wyniosły 6.865.077,52 zł, w tym wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 345.118,23 zł.

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 dnia 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 2021 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 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 dnia
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 stanowili
w 2021 r: Lucyna Perlicka – Prezes Zarządu oraz Andrzej Sabiniarz – Członek Zarządu. Rada nadzorcza
składała 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 zagospodarowania, w tym magazynowania, przetwarzania
i odzysku,
2) odbioru i transportu odpadów,
3) działalności edukacyjnej,
4) opracowywania dokumentów z zakresu ochrony środowiska.
W 2021 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 2021 roku wynosił 11.054.050,00 zł. Gmina Czersk posiadała 32.211
udziałów, o wartości 50,00 zł każdy. Łączna wartość gminnych udziałów w minionym roku wynosiła
1.610.550,00 zł, co stanowiło 14,57% kapitały zakładowego Spółki.

5.3. ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. powstał 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 2021 r. Gmina Czersk nie oddawała odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary
Las” Sp. z o. o., zatem nie było konieczności zawierania umowy na zagospodarowanie odpadów
komunalnych z ww. Spółką.
5.3.2.Udziały gminy
Kapitał zakładowy Spółki w 2021 roku wynosił 11.608.500,00 zł i dzielił się on na 23.217 równych
i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Czersk posiada jeden udział o wartości 500,00 zł.
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Dnia 30 listopada 2021 r. Rada Miejska w Czersku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli założenia
Spółdzielni Socjalnej „Razem można więcej”. Spółdzielnia została wpisana do KRS w dniu 7 lutego 2022
roku, pod numerem 0000951968 i posługuje się adresem: Czersk, ul. Dworcowa 15. Członkami
założycielami Spółdzielni Socjalnej są: Gmina Czersk i Gmina Chojnice.
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5.4. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ”

5.4.1. Przedmiot działalności
Celem działania Spółdzielni Socjalnej „Razem można więcej” jest umożliwienie osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej
i reintegracji społecznej. Przedmiot działalności może być realizowany poprzez zlecanie spółdzielni przez
Gminę Czersk niektórych swoich usług, tj. usług opiekuńczych. Spółdzielnia będzie wykonywać także
zlecenia innych podmiotów, w tym firm i osób fizycznych.

5.5. SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
Gmina Czersk przystąpiła do spółki celowej, wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM).
5.5.1. Przedmiot działalności
Spółka zamierza wybudować dwa budynki mieszkalne o łącznej liczbie 18 mieszkań przy ul. Długiej
w Czersku. Dla przedmiotowej inwestycji został sporządzony projekt budowlany zawierający mapę
geodezyjną do celów projektowych oraz kosztorys. Uzyskano również pozwolenie na budowę dla tej
inwestycji. Obiekty, które w ten sposób powstaną, staną się własnością spółki, a mieszkańcy będą płacili
„umiarkowany czynsz”. Jeśli zdecydują się na udział finansowy w budowie bloku, po 20 – 30 latach będą
mogli przejąć mieszkanie na własność.
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5.5.2.Udziały gminy
Kapitał zakładowy Spółki w 2021 roku wynosił 58.141.500,00 zł i dzielił się on na 1.162.830 równych
i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł każdy. Gmina Czersk posiada 60.000 udziałów o łącznej wartości
3.000.000,00 zł. Ponadto Gmina Czersk wniesie do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Pomorze”
działki położone przy ul. Długiej.

6. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność Gminy Czersk wspierały 22 jednostki
pomocnicze: 18 sołectw i 4 osiedla.

6.1. ORGANY WYKONAWCZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

SOŁECTWO

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
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Organy wykonawcze jednostek pomocniczych gminy w 2021 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 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2021 roku odbyły się 23 zebrania mieszkańców, podczas których podjęto 31 uchwał, w tym:
1) 22 uchwały dotyczące uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego lub
osiedlowego,
2) 7 uchwał dotyczących zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego,
3) 1 uchwałę dotyczącą planu wydatków na 2021 rok,
4) 1 uchwałę dotyczącą przystąpienia do programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”.

6.3. FUNDUSZ SOŁECKI
Łączna wysokość środków funduszu sołeckiego w 2021 roku stanowiła kwotę 776.949 zł, a dodatkowo
w trakcie okresu sprawozdawczego, na wniosek zainteresowanych jednostek pomocniczych,
następowały w nim zmiany.

Nazwa zadania

Plan

Plan ogółem

Mokre

Remont dróg

2.121 zł

2.121 zł
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Sołectwo
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W 2021 roku ustalono wysokość środków stanowiących dochody gminy, pochodzące z gospodarowania
mieniem komunalnym przez sołectwo Mokre, w wysokości 2.121 zł.

6.3.1.Wykonanie funduszu sołeckiego
Prawie połowę środków z funduszu sołeckiego, bo 46,6% przeznaczono na zadania drogowe, związane
z remontem i modernizacją dróg gminnych. Na doświetlenie dróg i ulic wydatkowano ponad 146 tys. zł
– 18,8%. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia placów zabaw, budowy wodociągu – projekt,
doposażenia jednostek OSP i świetlic wiejskich, a także współorganizowania imprez kulturalnych oraz
budowy wiat rekreacyjnych.

Nazwa przedsięwzięcia

Będźmierowice

1. Remont dróg
2. Remont przepustów drogowych
3. Budowa wiaty biesiadnej
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

15.000 zł
5.000 zł
15.000 zł
1.915 zł
36.915 zł

14.999,10 zł
4.999,98 zł
15.000,00 zł
1.914,95 zł
36.914,03 zł

Gotelp

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Remont przystanków autobusowych
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
5. Wyposażenie świetlic wiejskich
Razem

18.410 zł
18.000 zł
1.200 zł
10.000 zł
2.000 zł
49.610 zł

18.405,51 zł
17.986,12 zł
1.200,00 zł
9.995,21 zł
2.000,00 zł
49.586,84 zł

Gutowiec

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

4.000 zł
26.970 zł
3.000 zł
33.970 zł

3.999,42 zł
26.871,59 zł
2.999,83 zł
33.870,84 zł

Krzyż

1. Remont dróg
2. Budowa punktów świetlnych
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

30.000 zł
10.000 zł
3.212 zł
43.212 zł

29.998,67 zł
9.379,19 zł
3.211,99 zł
42.589,85 zł

1. Modernizacja dróg
2. Wyposażenie świetlic wiejskich
Razem

27.000 zł
1.486 zł
28.486 zł

27.000,00 zł
1.485,62 zł
28.485,62 zł

1. Bieżące utrzymanie dróg
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych
3. Wyposażenie świetlic wiejskich
4. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
Razem

6.519 zł
2.198 zł
11.000 zł
1.000 zł
20.717 zł

6.517,57 zł
2.198,00 zł
10.999,99 zł
1.000,00 zł
20.715,38 zł

Klaskawa
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Kurcze

Wykonanie

Strona

Plan ze
zmianami

Sołectwo

7.999,86 zł
19.988,07 zł
4.858,50 zł
499,88 zł
3.000,00 zł
2.000,00 zł
396,97 zł
399,89 zł
3.785,03 zł
2.495,90 zł
2.645,00 zł
48.069,10 zł

Łubna

1. Modernizacja dróg
2. Utrzymanie czystości w sołectwie
3. Wyposażenie placów zabaw
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

20.000 zł
100 zł
5.200 zł
2.425 zł
27.725 zł

19.977,67 zł
100,00 zł
5.199,99 zł
2.422,10 zł
27.699,76 zł

14.000 zł
10.000 zł

13.999,55 zł
9.991,49 zł

Łąg-Kolonia

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy
wiejskiej
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

10.000 zł
3.779 zł
37.779 zł

9.990,06 zł
3.777,50 zł
37.758,60 zł

6.000 zł
3.585 zł

5.999,64 zł
3.584,00 zł

Łąg

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda
na opracowanie dokumentacji projektowej
i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu
(na granicy gmin)
4. Utrzymanie czystości w sołectwie
5. Utrzymanie terenów zielonych
6. Budowa punktów świetlnych
7. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

25.000 zł
835 zł
1.580 zł
30.000 zł
6.729 zł
73.729 zł

25.000,00 zł
833,98 zł
1.579,50 zł
30.000,00 zł
6.727,80 zł
73.724,92 zł

Mokre

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych
4. Wyposażenie świetlic wiejskich
5. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
Razem

6.400 zł
15.000 zł
1.072 zł
1.300 zł
500 zł
24.272 zł

6.399,27 zł
15.000,00 zł
1.071,91 zł
1.300,00 zł
438,00 zł
24.209,18 zł
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8.000 zł
20.000 zł
4.859 zł
500 zł
3.000 zł
2.000 zł
400 zł
400 zł
3.786 zł
2.496 zł
2.645 zł
48.086 zł
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Lipki

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Zakup wiaty przystankowej
4. Remont przystanków autobusowych
5. Zakup kosiarki dla OSP Złe Mięso
6. Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP
7. Utrzymanie czystości w sołectwie
8. Utrzymanie terenów zieleni
9. Współorganizowanie imprez kulturalnych
10. Wyposażenie świetlic wiejskich
11. Zakup toalety przy boisku sportowym
Razem

12.500,00 zł
2.498,97 zł
14.998,97 zł

6.000 zł
30.000 zł

5.999,44 zł
29.956,48 zł

Malachin

1. Remont dróg
2. Modernizacja dróg
3. Utworzenie strony internetowej dla OSP
Malachin
4. Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP
5. Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie
Razem

1.200 zł
1.000 zł
4.758 zł
42.958 zł

0,00 zł
990,00 zł
4.726,79 zł
41.672,71 zł

Odry

1. Remont dróg
2. Utrzymanie czystości w sołectwie
3. Utrzymanie terenów zieleni
4. Wyposażenie placów zabaw
5. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

5.000 zł
2.000 zł
1.000 zł
28.470 zł
4.000 zł
40.470 zł

4.998,38 zł
1.994,99 zł
999,90 zł
28.470,00 zł
3.998,98 zł
40.462,25 zł

Rytel

1. Doposażenie jednostki OSP Rytel
2. Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie
3. Zakup elektrycznej rozdzielnicy budowlanej
4. Budowa punktów świetlnych
5. Wyposażenie placów zabaw
6. Współorganizowanie imprez kulturalnych
7. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych
8. Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Rytlu
Razem

4.000 zł
15.000 zł
2.300 zł
98.069 zł
16.000 zł
8.105 zł
4.000 zł
1.000 zł
148.474 zł

4.000,00 zł
14.999,38 zł
2.300,0 zł
98.069,00 zł
15.999,12 zł
8.104,76 zł
4.000,00 zł
999,99 zł
148.472,25 zł

Wieck

1. Modernizacja dróg
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

13.000 zł
5.077 zł
18.077 zł

12.905,09 zł
5.076,89 zł
17.981,98 zł

Zapędowo

1. Modernizacja dróg
2. Utrzymanie czystości w sołectwie
3. Zakup tablicy informacyjnej
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

22.000 zł
2.000 zł
2.200 zł
4.876 zł
31.076 zł

21.992,72 zł
2.000,00 zł
2.149,50 zł
4.868,72 zł
31.010,94 zł
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12.500 zł
2.530 zł
15.030 zł
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Mosna

1. Budowa wiaty biesiadnej
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

Złotowo

1. Budowa wodociągu – wykonanie
dokumentacji projektowej Zlotowo,
Wyb. pod Tucholę
2. Remont dróg
3. Modernizacja dróg
4. Utrzymanie terenów zieleni sołectwie
5. Budowa punktów świetlnych
6. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

9.500 zł
17.000 zł
20.000 zł
500 zł
8.000 zł
1.363 zł
56.363 zł

9.200,00 zł
16.999,32 zł
19.988,93 zł
440,00 zł
6.150,00 zł
1.361,86 zł
54.140,11 zł

Łącznie:

776.949 zł

772.363,33 zł

6.4. FUNDUSZ OSIEDLOWY
Łączna wysokość funduszu osiedlowego w 2021 roku stanowiła kwotę 203.112,00 zł, a w trakcie okresu
sprawozdawczego, na wniosek zainteresowanych jednostek pomocniczych, następowały w nim zmiany.
Realizację zadań z funduszu osiedlowego przedstawiono w poniższej tabeli.
Plan

Wykonanie

Osiedle Nr 1 „Centrum”

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy
ul. Gen. Hallera
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych
3. Współorganizowanie imprez sportowych
Razem

48.278 zł
1.000 zł
1.500 zł
50.778 zł

48.275,06 zł
999,64 zł
1.499,56 zł
50.703,96 zł

Osiedle Nr 2
„Chojnickie”

1. Utrzymanie przystanków autobusowych
2. Budowa chodników
3. Utrzymanie terenów zieleni
4. Budowa punktów świetlnych
5. Współorganizowanie imprez kulturalnych
6. Współorganizowanie imprez sportowych
Razem

500 zł
36.000 zł
1.500 zł
11.778 zł
600 zł
400 zł
50.778 zł

498,60 zł
36.000 zł
1.428,00 zł
11.778,00 zł
600,00 zł
399,36 zł
50.703,96 zł

Osiedle Nr 3
„Starogardzkie”

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

27.000 zł
15.000 zł
8.000 zł
778 zł
55.778 zł

26.996,26 zł
15.000,00 zł
7.905,00 zł
777,01 zł
50.678,27 zł

Osiedle Nr 4
„Tucholskie”

1. Budowa chodników
2. Modernizacja dróg
3. Utrzymanie przystanków autobusowych
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych
Razem

23.800 zł
25.500 zł
500 zł
978 zł
46.003 zł

23.800,00 zł
25.500,00 zł
498,60 zł
978,00 zł
45.998,75 zł

Łącznie:

203.112 zł

202.933,09 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/Elbe w Niemczech. W 2021 roku delegacja
z Czerska została zaproszona do Niemiec. Wizyta przedstawicieli naszego samorządu odbyła się
w październiku. Gościł ich burmistrz Boizenburga Harald Jäschke, którego ostatnia kadencja na tym
stanowisku właśnie dobiegała końca.

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.
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.

Strona

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”.
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7.2.4.STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SANDRY BRDY”
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność dnia 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.

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 wspieranie 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:
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.

wspieranie idei samorządu terytorialnego,
obrona wspólnych interesów gminy,
reprezentowanie interesów gmin,
prowadzenie mediacji w sprawach spornych między zrzeszonymi gminami a administracją
rządową i samorządową,

Strona

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

5) integrowanie działań gmin zrzeszonych w stowarzyszeniach zmierzających do szybkiego
usunięcia negatywnych skutków działalności osób prawnych i fizycznych naruszających ważne
interesy gmin,
6) inicjowanie i wspieranie kulturalnego rozwoju stowarzyszonych gmin,
7) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin,
8) 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

209,73

Związek Miast Polskich

3.287,49

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”

21.644

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

21.644

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

11.500

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

1.258,38

Klub Żeglarski WDA Borsk

15.000

Związek Gmin Pomorskich

6.145,95

Opłaty z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach w 2021 r.

7.3. UMOWY I POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE

Strona
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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 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem
projektu jest Gmina Karsin, a partnerem oprócz Gminy Czersk jest Gmina Kaliska. Przedmiotem
inwestycji jest budowa pomostu do wodowania i wyjmowania kajaków wraz z oznakowaniem i małą
infrastrukturą na szlaku kajakowym rzeki Wdy w m. Wojtal. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę w drodze
przetargu na realizację inwestycji, zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w 2020 r. W ramach
realizowanego projektu w 2019 r. podpisano aneks do umowy pozwalający na zakup trzech sztuk łodzi
żaglowych. Zakup łodzi planowany jest na 2022 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 RPO 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.
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, na którym ma powstać
pomost. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie zakresu inwestycji o dodatkowe miejsca przy rzece Brdzie
i Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Rytel. W związku z otrzymaniem zgody na poszerzenie realizacji
projektu mają powstać w jego zakresie nowe przystanie kajakowe, a realizacja projektu ma zakończyć się
w 2023 r.
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. W ramach
Porozumienia, gminy opracowały Strategię Terytorialną Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie. Strategia obejmuje m.in. dwa projekty strategiczne, dla których grupa robocza
przygotowała Wstępną Analizę Wykonalności: "Rowerem po Borach" – budowa systemu ścieżek
rowerowych na terenie Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz "OZE w indywidualnych
gospodarstwach domowych Partnerstwa RBBT". Zakończenie prac nad powyższymi dokumentami
otworzyło dla Partnerstwa możliwość negocjacji propozycji działań, które mogłyby zostać sfinansowane
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027.
7.3.4.Porozumienie w sprawie partnerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie
Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk
Porozumienie zwieńczone zostało podpisaniem przez strony umowy partnerskiej dnia 28 września 2021
roku. Partnerami są Gmina Karsin i Klub Żeglarski WDA BORSK. Celem projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych 120 uczniów m.in. poprzez dodatkowe zajęcia w obszarze edukacji morskiej
i żeglarskiej oraz doradztwo zawodowe. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działania w ramach projektu
opisano w pkt 9.1.1.
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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.
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7.4. INNE INICJATYWY Z UDZIAŁEM GMINY
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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.
Od początku działania programu do dnia dzisiejszego udzielono ponad 800 konsultacji w zakresie
przygotowania wniosków oraz realizacji programu, w formie bezpośredniej, telefonicznej i mailowej.
Dotychczas mieszkańcy naszej gminy złożyli 368 wniosków o dofinansowanie, a 295 podpisało umowy.
W roku 2021 złożono 154 wnioski i podpisano 115 umów.

8. FINANSE GMINY

8.1. DOCHODY
Dochody gminy w roku 2021, według stanu na dzień 31 grudnia, wyniosły 142.630.925,82 złotych,
w tym:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

– 126.010.714,10 zł,
– 16.620.211,72 zł.

W porównaniu z rokiem 2020 dochody ogółem wzrosły o 13.885.358,28 zł, w tym dochody majątkowe
o 5.080.393.69 zł.
L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie w zł

%

1.

Subwencje

35.930.901,00

25,2

2.

Dotacje i inne środki otrzymane

66.701.198,50

46,8

w tym dotacje ze środków UE i pozostałe

2.921.027,26

2,0

3.

Dochody własne

22.853.069,19

16,0

4.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych

17.145.757,13

12,0

142.630.925,82

100,0

Razem
Struktura dochodów budżetu gminy w roku 2021

8.2. WYDATKI
Wydatki gminy w roku 2021, według stanu na dzień 31 grudnia, wyniosły 143.126.188,80 złotych,
w tym:
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe

– 115.294.084,36 zł,
– 27.832.104,44 zł.

Grupa wydatków

Wykonanie w zł

% udział w ogólnej
kwocie wydatków

1.

Wynagrodzenia

37.188.549,89

26,0

2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

45.765.808,68

32,0

3.

Dotacje

5.225.184,83

3,7

4.

Unijne bieżące

476.421,40

0,3

Strona

L.p.
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W porównaniu z rokiem 2020 wydatki ogółem wzrosły o 14.380.465,44 zł, w tym wydatki majątkowe
o 8.490.477,65 zł.

5.

Dług publiczny – odsetki

437.763,31

0,3

6.

Poręczenia

0,00

0

7.

Pozostałe bieżące

26.200.356,25

18,3

115.294.084,36

80,6

Bieżące
1.

Inwestycje jednostek budżetowych

21.491.756,11

15,0

2.

Zakup udziałów

3.000.000,00

2,1

3.

Dotacje na inwestycje

3.121.748,04

2,2

4.

Zwroty środków do FDS

83.311,00

0,0

5.

Pomoc finansowa

135.289,29

0,1

27.832.104,44

19,4

4.413.520,06

3,1

143.126.188,80

100,0

Majątkowe
w tym unijne
Ogółem

Struktura wydatków budżetu gminy w roku 2021

8.3. ZADŁUŻENIE
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy wyniosło 40.740.000 złotych i uległo
zwiększeniu w porównaniu z początkiem roku o 5.360.000 zł. Niewymagalne zobowiązanie związane
z udzielonym poręczeniem pożyczki dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.
stanowiło 3.844.897 zł.

9. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

9.1. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
9.1.1.„Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk”
Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku oraz w Szkole Podstawowej w Karsinie.
Wsparciem w projekcie objętych jest 120 uczniów – 100 uczniów z Gminy Czersk i 20 uczniów z Gminy
Karsin. Wsparcie w projekcie otrzymuje również 12 nauczycieli – 8 z Gminy Czersk i 4 z Gminy Karsin.
W projekcie realizuje się następujące zadania: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu
w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii i chemii, fizyki, geografii oraz
informatyki. Ponadto prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego,
planowane są jednodniowe zajęcia żeglarskie teoretyczno-praktyczne, letnie obozy żeglarskie, wyjazdy
edukacyjne do muzeów i instytucji oceanograficznych. Dla nauczycieli przewidziano zajęcia praktyczne
i teoretyczne, w tym rozwijające ich kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi TIK (Technologie
informacyjno-komunikacyjne) w edukacji morskiej i żeglarskiej, a także trendy edukacyjne – szkolenie
z wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się w zakresie edukacji
morskiej i żeglarskiej. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu
wynosi 370.250,00 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2022 r.
9.1.2.„Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Czersku
(Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik w Czersku)” „Sportowa Polska”
Wniosek złożony został dnia 12 marca 2021 r. i finalnie otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa. Źródłem
finansowania jest program „Sportowa Polska”. Gmina Czersk w ramach refundacji otrzyma środki
w wysokości 1.199.800,00 zł. Celem projektu jest kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej na
stadionie w Czersku. Planuje się modernizację ogólnodostępnego boiska treningowego oraz remont
wybudowanych w 2008 roku boisk ORLIK 2012. W ramach modernizacji boiska treningowego planuje się
m.in. wymianę nawierzchni, wykonanie obramowania boiska oraz montaż oświetlenia. W ramach
modernizacji boisk ORLIK 2012 planuje się m.in. wymianę nawierzchni oraz malowanie linii do tenisa,
koszykówki i siatkówki. Całkowita wartość projektu wynosi 2.399.834,00 zł. Wkład własny Gminy Czersk
to 1.200.800,00 zł. Realizacja projektu powinna zakończyć się do listopada 2022 r.
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9.1.4.„Posiłek w szkole i w domu”
Gmina Czersk złożyła w kwietniu 2021 wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 moduł 3. Wnioskowano o wsparcie remontu
i doposażenia stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu. Wniosek otrzymał dofinansowanie
w wysokości 80.000 zł. Inwestycja została w całości zrealizowana w 2021 roku. Wykonane prace
pozwoliły przede wszystkim zwiększyć liczbę wydawanych posiłków, dostosować stołówkę i kuchnię do
obecnie obowiązujących standardów, a także przyczyniły się do stworzenia przyjaznej przestrzeni
spożywania posiłków oraz promocji edukacji w zakresie kultury jedzenia i racjonalnego odżywania.
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9.1.3.„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju
cyfrowym”
Wniosek złożony został dnia 5 listopada 2021 r. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Za przyznane środki
zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla 106 dzieci z terenu gminy. Gmina Czersk na ten cel w 2022
r. uzyskała dofinansowanie wynoszące 260.870,00 zł. Przygotowywana jest procedura przetargowa na
zakup sprzętu. Zadanie finansowane jest w pełni z Europejskiego Funduszu Rozwoju Cyfrowego/Polska
Cyfrowa. Projekt zostanie zrealizowany w całości w 2022 r.

9.1.5. Program „Senior+”
W styczniu 2021 roku gmina złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę realizacji zadania
w ramach rządowego Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025, moduł II. Zadanie to
współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Oferta dotyczyła
zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Czersku i wsparcia w poszerzaniu oferty dla
seniorów Dziennego Domu „Senior+” w Czersku, działającego przy ul. Królowej Jadwigi 4. Gmina
otrzymała 85.440,00 zł dotacji na realizację powyższego zadania. Realizacja Programu zagwarantowała
osobom starszym warunki do spotkań towarzyskich, samodzielnej organizacji czasu wolnego i usług
opiekuńczych. Kiedy pojawiła się bariera w postaci obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych 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.
Projekt został zrealizowany w roku 2021, a rozliczony w 2022 r.
9.1.6.„Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy
Czersk”
Wniosek został złożony dnia 8 lutego 2021 r., a w grudniu ub.r. projekt uzyskał dofinansowanie. Będzie
on realizowany w latach 2022 – 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, czyli utworzenie 100 miejsc dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
oraz wsparcie w rozwoju kompetencji 10 nauczycieli. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace
remontowe i zakup niezbędnego wyposażenia w trzech planowanych do utworzenia Oddziałach
Wychowania Przedszkolnego: 1 OWP z dwoma całodziennymi oddziałami przedszkolnymi przy SP nr 2
w Czersku, z czego jeden oddział będzie oddziałem integracyjnym – 44 miejsca, 1 OWP z całodziennym
oddziałem integracyjnym przy SP nr 1 w Czersku – 20 miejsc, 1 OWP z dwoma oddziałami 5 godzinnymi
w miejscowości Będźmierowice – 36 miejsc. Wartość projektu to 2.693.933,85 zł, a dofinansowanie
wynosi 2.289.843,77 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 03.01 Edukacja przedszkolna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
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1) poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego
w ciągu ul. Piotra Ferensa w miejscowości Czersk – 15 grudnia 2021 r. została zawarta umowa
na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania
wyniosła 56.712,00 zł,
2) poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego
w ciągu ul. Pomorskiej w miejscowości Czersk – 15 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na
realizację przedmiotowego zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania
wyniosła 56.712,00,
3) poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego
w ciągu ul. Starego Urzędu w miejscowości Czersk – 7 września 2021 r. została zawarta umowa
na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania
wyniosła 51.556,00 zł,
4) poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego
w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości Czersk – 7 września 2021 r. została zawarta umowa na
realizację przedmiotowego zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania
wyniosła 54.757,00 zł,
5) przebudowa drogi gminnej Czersk – Klaskawa – Mosna. W 2021 podpisano umowę
z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. Harmonogram prac przewiduje rozpoczęcie przebudowy
w 2022 r.,
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9.1.7.„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
W ramach programu w roku 2021 podpisano umowy na zadania:

6) remont odcinka drogi gminnej wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal –
inwestycja została zakończona. Rozliczenie przewidziano na początek 2022 r.,
7) poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego
w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Czersk – 25.11.2021 r. została zawarta umowa na realizację
przedmiotowego zadania. Zadanie jest realizowane przez Powiat Chojnicki w Gminie Czersk.
Kwota dofinansowania wyniosła 81.325,00 zł. Wkład własny w projekcie został zabezpieczony
przez Gminę Czersk i wyniósł 39.456,00 zł.
9.1.8.„Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk”
Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania na operacje 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Inwestycja dotyczy budowy drogi o długości 2,7 km na trasie Gotelp – Pustki – odcinek od skrzyżowania
z drogą powiatową Czersk – Odry do m. Pustki wraz z odnogami w lewo do skrzyżowania
i w prawo do rzeki Niechwaszcz. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni drogi gminnej, budowę zjazdu do
gminnej drogi zbiorczej na działce, budowę zjazdów do posesji, przebudowę pozostałych elementów dróg
i ulic: poboczy, przepustów, rowów drogowych, wykonanie odwodnienia w postaci korytek muldowych,
ewentualną przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą na
warunkach wydanych przez zarządcę sieci. W roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą w formule
„Zaprojektuj i Wybuduj”. Trwają prace projektowe.
9.1.9.„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”
Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania 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. Przedmiotem projektu
jest budowa sieci wod.-kan. na odcinku Rytel – Zapora o długości 4 km. Projekt zakłada wykonanie
systemu kanalizacji składającego się z rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz przepompowni,
a także sieci wodociągowej z rurociągów PE. W roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą w formule
„Zaprojektuj i Wybuduj”. W 2021 roku trwały prace projektowe.
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9.1.11. „Utworzenie żłobka w Gminie Czersk (MALUCH+)”
Umowa na realizację zadania została zawarta w kwietniu 2021 r. Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie żłobka w Gminie Czersk dla 115 dzieci poprzez jego budowę
i wpis do rejestru. Będzie to pierwszy samorządowy żłobek w Gminie Czersk.
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9.1.10. „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk – etap II”
W wyniku realizacji operacji na terenie gminy Czersk powstało 17 stanowisk oświetlenia drogowego
hybrydowego. Stanowiska oświetlenia składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego
z zamontowaną jednoramienną lampą hybrydową (z LED) o mocy 50 W, oprawy ze stopu aluminiowego
i hartowanego szkła, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej o mocy 300 W. Miejsca realizacji operacji:
Młynki (obr. Rytel, działka nr 820), Rytel-Nadleśnictwo (obr. Rytel, działka nr 1021), Lutom (obr. Lutom,
działka nr 218/1), Kurkowo (obr. Krzyż, działka nr 368), Mokre (obr. Mokre, działka nr 286/2), Mosna
(obr. Klaskawa, działka nr 162), Kłodnia (obr. Krzyż, działka nr 216/2), Struga (obr. Klaskawa, działka
nr 53), Złe Mięso (obr. Łąg-Lipki, działka nr 135), Malachin (obr. Mokre, działka nr 537), Przyjaźnia
(obr. Kamienna Góra, działka nr 85/4), Łąg-Kolonia (obr. Łąg-Kolonia, działka nr 255), Szałamaje
(obr. Łąg-Kolonia, działka nr 158/8), Będźmierowice (obr. Będźmierowice, działka nr 174/1), Bukowa
Góra (obr. Łąg, działka nr 244/1), Złotowo (obr. Złotowo, działka nr 18/2). Zadanie zostało zrealizowane
i przygotowywane do rozliczenia w 2022 r. W roku 2021 podpisano umowę o dofinansowanie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę od podstaw nowego, piętrowego obiektu, zlokalizowanego
przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku. Projekt współfinansowany jest ze środków rządowego
Programu Maluch+ 2021.
9.1.12. „Festiwal Borowiackich Smaków”
Festiwal Borowiackich Smaków odbył się dnia 3 lipca 2021 r. W czasie festiwalu przedstawicielki kół
gospodyń wiejskich zaprezentowały uczestnikom imprezy na Placu Ostrowskiego w Czersku gotowanie
zupy rybnej z pstrąga, mając na uwadze popularyzację wartości zawartych w lokalnej tradycji kulinarnej.
Elementem zadania był wynajem namiotów z wyposażeniem dla ekspozycji wyrobów kulinarnych,
wynajem zaplecza sanitarnego oraz obsługa elektryka. W ramach działań promocyjnych przygotowano
film oraz kalendarze tematyczne z borowiackimi przepisami kulinarnymi: bigosem z grzybami, zupą rybną
z pulpetami, borowiacką zupą grzybową, pstrągiem na placuszkach z zielonego groszku, pstrągami
w zalewie słodko-kwaśnej, pasztecikami z kapustą i grzybami czy pyzami borowiackimi. Zadanie było
współfinansowane ze środków PO RYBY 2014 – 2020.
9.1.13. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy”
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 oraz ma służyć do 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 zwiększenie zakresu inwestycji o dodatkowe
miejsca przy rzece Brdzie i Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Rytel. W związku z zawartym aneksem
w ramach projektu planowane są nowe przystanie kajakowe w miejscowości Rytel. Realizacja inwestycji
ma zostać nastąpić w latach 2022 – 2023.
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9.1.15. „Door-to-door – zakup środka transportu dla realizacji usług door-to-door na
terenie gminy Czersk”
Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowano do osób powyżej 18 roku życia,
którzy mają problem z dotarciem do miejsca integracji społecznej i zawodowej. Realizacja usług
planowana jest na lata 2022 – 2023. Zgodnie z budżetem w ramach zadania zakupiono pojazd do
realizacji usługi. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2021 roku.
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9.1.14. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy”
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Karsin, a partnerem, oprócz Gminy Czersk, jest Gmina
Kaliska. Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu do wodowania i wyjmowania kajaków, wraz
z oznakowaniem i małą infrastrukturą (stojak na rowery) na szlaku kajakowym rzeki Wdy, w miejscowości
Wojtal. W 2019 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację inwestycji, której zakończenie
przewidziano na 2020 r. W ramach realizowanego projektu w 2019 r. podpisano aneks do umowy
pozwalający na zakup 3 łodzi żaglowych wraz z wyposażeniem. Zakup łodzi planowany jest do dnia
29 maja 2022 r.

9.1.16. „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie”
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na utworzenie klubu dziecięcego i żłobka. Podpisano umowę
o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020. W ramach działań przygotowano do uruchomienia
pomieszczenia klubu dziecięcego w Krzyżu. Zatrudniono personel: opiekunki, pielęgniarkę i woźną.
W styczniu 2022 r. jednostka rozpoczęła działalność. Projekt ma zostać zrealizowany do czerwca 2023 r.
Zadania dotyczące uruchomienia żłobka (zakup wyposażenia, prowadzenie zajęć oraz zatrudnienie
kadry) planowane są na lata 2022 – 2023.
9.1.17. „Program powszechnej nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać””
Zrealizowano zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych: w Czersku, Rytlu i Łęgu. Łącznie w zajęciach
nauki pływania, w Parku Wodnym w Chojnicach, uczestniczyło 120 uczniów.
9.1.18. „Dofinansowanie z Funduszu dopłat BGK”
Gmina Czersk w 2021 r. złożyła dwa wnioski o dofinansowanie i uzyskała dofinansowanie do budowy
budynków komunalnych:
1) przy ul. Transportowców – planowana jest budowa jednego budynku komunalnego z 27 lokalami
mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1119,70 m2,
2) przy ul. Długiej – planowana jest budowa trzech budynków komunalnych z 30 lokalami
mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1249,1 m2.
9.1.19. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
w Gminie Czersk”
Operacja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach realizacji zadania planuje się unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi 100 Mg przekazanych
przez rolników odpadów z folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz
typu Big Bag. Zadanie zostanie zrealizowanie w 2022 r.
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9.1.21. „Cyfrowa Gmina”
Gmina Czersk złożyła wniosek o dofinansowanie działania związanego z podniesieniem poziomu
cyberbezpieczeństwa teleinformatycznych usług publicznych. W ramach realizacji zadania planuje się
wymianę sprzętu, który ułatwi realizację cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte
projektem tj.: Urząd Miejski, Zespół Obsługi Finansowej, Administrację Zasobów Komunalnych oraz
Centrum Usług Społecznych. Podstawowym elementem, który zostanie zrealizowany jest
przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w jednostkach objętych projektem. W celu podniesienia
jakości świadczonych usług planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych
jednostek. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup
oprogramowania i licencji dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz licencji antywirusowych. Ostatnim
elementem przedsięwzięcia będzie zakup sprzętu komputerowego, w tym serwerów. Projekt uzyskał
dofinansowanie i zostanie zrealizowany w 2022 r.
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9.1.20. „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku
i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni
wystawowej”
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład. W ramach zadania planuje się modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu.
Przedsięwzięcie zakłada także budowę muszli koncertowej oraz stworzenie nowoczesnej powierzchni
wystawowej. Dofinansowanie wyniesie 9.900.000,00 zł. W 2022 r. zostało ogłoszone zamówienie
publiczne na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022 – 2023.

9.2. DOFINANSOWANIE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2021

Nazwa projektu

Procent
dofinansowania

Kwota dofinansowania

Wkład własny
(zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie)

Wartość ogółem

„Door-to-door”
Zakup środka transportu dla realizacji usług
door-to-door na terenie gminy Czersk

100%

290.713,01 zł

0,00 zł

290.713,01 zł

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

50%

1.471.036,00 zł

1.471.037,86 zł

2.942.073,86 zł

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

50%

1.055.873,00 zł

1.055.873,80 zł

2.111.746,80 zł

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

45,98%

319.327,00 zł

375.114,27 zł

694.441,27 zł

Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie
Czersk szansą na zatrudnienie

85%

2.453.075,35 zł

432.895,65 zł

2.885.971,00 zł

Utworzenie żłobka w Gminie Czersk

72,37%

3.795.000,00 zł

1.448.822,94 zł

5.243.822,94 zł

Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk
– etap II

57,73%

160.221,00 zł

117.290,88 zł

277.511,88 zł

Program Powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”

50%

18.730,00 zł

18.745,20 zł

37.475,20 zł

Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych na terenie gminy Czersk

85%

2.289.843,77 zł

404.090,08 zł

2.693.933,85 zł

Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk

95%

351.737,50 zł

18.512,50 zł

370.250,00 zł

Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej
na stadionie w Czersku (Modernizacja boiska
piłkarskiego oraz boisk Orlik w Czersku)

50%

1.199.800,00 zł

1.200.034,00 zł

2.399.834,00 zł

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z
Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu
budownictwa komunalnego – Transportowców

80%

5.471.492,11 zł

1.367.873,03 zł

6.839.365,14 zł

Senior +

42,06%

85.440,00 zł

117.700,00 zł

203.140,00 zł

Posiłek w szkole i w domu

80%

80.000,00 zł

20.000,00 zł

100.000,00 zł

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego
z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu
budownictwa komunalnego – ul. Długa

85%

9.173.115,52 zł

1.618.785,10 zł

10.791.900,62 zł

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej w Gminie
Czersk

93%

50.000,00 zł

4.000,00 zł

54.000,00 zł

Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków
Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli
koncertowej oraz stworzenie nowoczesnej
powierzchni wystawowej

90%

9.900.000,00 zł

1.100.000,00 zł

11.000.000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu
ul. Piotra Ferensa w m. Czersk

80%

56.712,80 zł

14.178,20 zł

70.891,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu
ul. Pomorskiej w m. Czersk

79%

51.861,00 zł

14.178,20 zł

66.039,20 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
na ul. Szkolnej w Czersku

80%

54.727,00 zł

13.682,00 zł

68.409,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu
ul. St. Urzędu w m. Czersk

80%

51.556,00 zł

12.889,20 zł

64.445,20 zł

9.3. WNIOSKI POZOSTAJĄCE W OCENIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Nazwa projektu

Procent
dofinansowania

Kwota
dofinansowania

Wkład własny

Wartość ogółem

UWAGI

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

100%

260.870,00 zł

0,00 zł

260.870,00 zł

Dofinansowanie
pozyskane w 2022 r.

Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim
w Czersku

50%

2.743.492,00 zł

2.743.492,00 zł

5.486.984,00 zł

Dofinansowanie
pozyskane w 2022 r.

„Cyfrowa Gmina”

100%

648.120,00 zł

0,00 zł

648.120,00 zł

Dofinansowanie
pozyskane w 2022 r.

Odtworzenie zasobów dziedzictwa
historycznego przy Cmentarzu Honorowym
w Czersku

80%

159.408,00 zł

39.852,00 zł

199.260,00 zł

9.4. PROJEKTY, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Nazwa projektu

Procent
dofinansowania

Kwota
dofinansowania

Wkład własny

Wartość ogółem

Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
w Zapędowie

100%

2.788.444,63 zł

0,00 zł

2.788.444,63 zł

Wymiana pieców w obiektach użyteczności w Gminie Czersk

100%

1.800.000,00 zł

0,00 zł

1.800.000,00 zł

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku szkoły w Rytlu

100%

8.000.000,00 zł

0,00 zł

8.000.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Osiedla
Piastowskiego w Czersku.

95%

4.999.999,89 zł

263.158,00 zł

5.263.157,89 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury
w Czersku

100%

4.500.000,00 zł

0,00 zł

4.500.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 od
ul. Starego Urzędu w granicach miasta Czersk do granicy
województwa

100%

4.500.000,00 zł

0,00 zł

4.500.000,00 zł

Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Łąg poprzez budowę
boiska do siatkówki plażowej.

67%

10.000,00 zł

5.000,00 zł

15.000,00 zł

Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Zapędowie

97%

2.180.383,62 zł

71.337,13 zł

2.251.720,75 zł

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Czersk poprzez
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rytlu oraz II etap budowy
Przedszkola w Łęgu

85%

12.750.000,00 zł

2.250.000,00 zł

15.000.000,00 zł

Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Zapędowie

97%

2.318.355,88 zł

70.113,54 zł

2.388.469,42 zł

9.5. WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
9.5.1.Centrum Usług Społecznych w Czersku
W 2021 roku Centrum Usług Społecznych w Czersku złożyło kilka wniosków o wsparcie finansowe
w zakresie swoich działań, które znalazły się na liście wniosków rekomendowanych i finalnie, jednostka
otrzymała środki. Były to następujące programy rządowe, w ramach których pozyskano środki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

„Posiłek w szkole i w domu”
„Wspieraj Seniora”
„Opieka 75+”
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
„Opieka wytchnieniowa”
„Senior+”

– 65.000,00,
– 6.000,00 zł,
– 351.946,15,
– 119.544,00,
– 70.380,00 zł,
– 85.440,00 zł.

9.5.2.Gminne Centrum Kultury w Czersku
W 2021 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) z Fundacji Orange, w ramach Programu Pracownie Orange, na projekt pn.: „Nie wyrzucaj, stwórz
nowe, Bądź Eko”, w kwocie 2000,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 roku w formie
warsztatów,
3) zakup trzech laptopów w wysokości 11 042,10 zł, w ramach programu "Dodatkowe wyposażenie
Pracowni Orange" zorganizowanym przez Fundację Orange,
4) na kontynuację programu grantowego dla Pracowni Orange „Programowanie – ekologia na co
dzień” i zakup zestawu Photon Ekologia, w kwocie 2460,00 zł.

10. INWESTYCJE GMINY

Nazwa

1.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na
terenach wiejskich

2.

Plan

Wykonanie

58.330,00 zł

49.150,59 zł

Budowa wodociągu – wykonanie dokumentacji
projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę – fundusz
sołecki

9.500,00 zł

9.200,00 zł

3.

Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowokanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne

5.700,00 zł

5.656,20 zł

4.

Budowa dróg transportu rolnego

190.315,00 zł

190.315,00 zł

5.

Budowa i modernizacja dróg

427.321,00 zł

414.188,87 zł

6.

Modernizacja dróg – fundusz sołecki

225.555,00 zł

225.242,16 zł

7.

Budowa chodników – fundusz osiedlowy

74.800,00 zł

74.800,00 zł

8.

Przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz
z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem
ulicznym (RFRD) – (wkład własny sfinansowany ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

2.981.000,00 zł

2.976.970,31 zł

9.

Modernizacja dróg – fundusz osiedlowy

52.500,00 zł

52.496,26 zł

10.

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

30.000,00 zł

29.990,96 zł

11.

Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych
w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)

38.343,00 zł

16.628,72 zł
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
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10.1.

127.233,00 zł

127.199,06 zł

13.

Projekty budowy i przebudowy dróg

163.950,00 zł

163.950,00 zł

14.

Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku –
projekt

38.000,00 zł

38.000,00 zł

15.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach
Chłopowskiej i przyległych w Rytlu

89.788,00 zł

89.787,76 zł

16.

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

9.134,00 zł

615,00 zł

17.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na
ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)

8.512,00 zł

8.511,60 zł

18.

Budowa dróg transportu rolnego

245.575,00 zł

245.573,58 zł

19.

Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek
rowerowych

49.021,00 zł

49.003,20 zł

20.

Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"

13.000,00 zł

12.939,60 zł

21.

Modernizacja nowej siedziby AZK

114.200,00 zł

114.159,75 zł

22.

Zakup serwera w AZK

20.800,00 zł

20.783,93 zł

23.

Nabywanie nieruchomości

2.296.300,00 zł

1.724.079,57 zł

24.

Budowa remizy OSP w Krzyżu

100.000,00 zł

93.765,53 zł

25.

Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)

3.796.318,00 zł

3.414.732,47 zł
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27.

40.000,00 zł

40.000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie

4.000,00 zł

3.690,00 zł

28.

Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły
podstawowej w Lipkach

3.075,00 zł

3.075,00 zł

29.

Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem
remizy OSP w Złym Mięsie

12.300,00 zł

12.132,41 zł

30.

Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie

23.490,00 zł

23.490,00 zł

31.

Budowa masztu internetowego w Kurczem

19.000,00 zł

18.965,60 zł

32.

Zakup i wdrożenie zapory sieciowej

28.631,00 zł

28.630,78 zł

33.

Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT

12.000,00 zł

11.992,50 zł

34.

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku
do wymogów p.poż.

57.854,00 zł

56.492,13 zł

35.

Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu
SUV dla KPP w Chojnicach

62.500,00 zł

62.500,00 zł

36.

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku

20.000,00 zł

19.999,00 zł

37.

Poprawa łączności radiowej podczas działań
ratowniczo-gaśniczych

25.000,00 zł

25.000,00 zł

38.

Rozbudowa systemu monitoringu

57.000,00 zł

56.933,01 zł

39.

Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Czersku

64.100,00 zł

64.077,40 zł
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41.

Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w Czersku

42.

10.000,00 zł

9.975,30 zł

6.190,00 zł

6.190,00 zł

Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej
nr 1 w Czersku

33.825,00 zł

33.825,00 zł

43.

Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania
lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

52.000,00 zł

50.295,00 zł

44.

Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu
"Laboratoria Przyszłości" przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Czersku

100.000,00 zł

35.979,98 zł

45.

Budowa przedszkola w Łęgu – etap I (FIL)

8.900,00 zł

8.852,99 zł

46.

"Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie
Gminy Czersk" – dokumentacja

11.300,00 zł

0,00 zł

47.

Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

13.763,00 zł

13.762,47 zł

48.

Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy
Czersk – zakup samochodu

179.701,00 zł

179.700,00 zł

49.

Budowa żłobka w Czersku

2.169.919,00 zł

1.719.148,79 zł

50.

Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie
Czersk RPO – (budowa placów zabaw)

82.000,00 zł

79.704,00 zł

51.

Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Gminnym
Klubie Dziecięcym w Krzyżu

18.000,00 zł

17.467,23 zł

52.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
w Czersku

10.930,00 zł

1.683,00 zł
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54.

Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku
– etap I (PO RiM)

55.

10.615,00 zł

10.614,90 zł

500,00 zł

500,00 zł

Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

146.069,00 zł

143.598,19 zł

56.

Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz
osiedlowy

19.778,00 zł

19.683,00 zł

57.

Budowa linii oświetlenia ulicznego

206.335,00 zł

181.697,22 zł

58.

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na
promenadę w Rytlu

16.600,00 zł

16.555,80 zł

59.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu

20.000,00 zł

19.997,55 zł

60.

Budowa wiat biesiadnych – fundusz sołecki

33.100,00 zł

27.500,00 zł

61.

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera –
fundusz osiedlowy

48.278,00 zł

48.275,06 zł

62.

Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki

49.670,00 zł

49.669,11 zł

63.

Doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytlu

6.785,00 zł

6.784,98 zł

64.

Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

495.000,00 zł

493.818,86 zł

65.

Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy
w Klaskawie

31.000,00 zł

30.794,42 zł

66.

Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej
w Łęgu-Kolonii – fundusz sołecki

10.000,00 zł

9.990,06 zł
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67.

Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu

17.000,00 zł

16.572,50 zł

68.

Zakup kosiarki i barierek na boisko sportowe w Rytlu

36.000,00 zł

35.366,03 zł

69.

Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim
w Czersku (AZK)

35.000,00 zł

34.734,24 zł

70.

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

2.700,00 zł

2.622,48 zł

71.

Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do
wymogów licencyjnych (AZK)

21.000,00 zł

21.000,00 zł

15.496.103,00 zł

13.901.076,11 zł

Łącznie:

Nazwa

Wydatki ujęte jako
niewygasające
z końcem 2021
roku

Plan na
2022 rok

1.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na
terenach wiejskich

210.970,00 zł

0,00 zł

2.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel –
Zapora (PROW)

215.250,00 zł

2.174.602,00 zł

3.

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)

86.472,00 zł

2.413.528,00 zł

4.

Budowa i modernizacja dróg

157.679,00 zł

0,00 zł

5.

Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu

176.159,00 zł

0,00 zł

6.

Projekt przebudowy mostu we Wiecku

47.478,00 zł

0,00 zł
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8.

Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych
w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)

9.

35.760,00 zł

0,00 zł

3.085.039,00 zł

0,00 zł

Budowa drogi gminnej – odcinek Wędoły – Okręglik

118.767,00 zł

0,00 zł

10.

Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie
Dworca PKP – dokumentacja

87.822,00 zł

0,00 zł

11.

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

1.006.866,00 zł

1.200.000,00 zł

12.

Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku – projekt

15.000,00 zł

0,00 zł

13.

Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul.
Kościelnej w Łęgu

15.000,00 zł

0,00 zł

14.

Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek
rowerowych

201.979,00 zł

0,00 zł

15.

Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy – RPO

80.644,00 zł

0,00 zł

16.

Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)

440.662,00 zł

600.000,00 zł

17.

Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej
w Czersku

60.000,00 zł

0,00 zł

18.

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego
w Czersku do wymogów p.poż.

326.546,00 zł

0,00 zł

19.

Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Czersku

49.200,00 zł

0,00 zł

20.

Budowa żłobka w Czersku

925.394,00 zł

2.969.491,00 zł
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22.

Budowa linii oświetlenia ulicznego

23.

Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim
w Czersku

Łącznie:

198.455,00 zł

0,00 zł

43.665,00 zł

0,00 zł

8.610,00 zł

0,00 zł

7.593.417,00 zł

9.357.621,00 zł
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11. MAJĄTEK GMINY

11.1.

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 325.187.761 zł i wzrosła w stosunku do
2020 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

218.398.858

2.

Wartości niematerialne i prawne

202.642

administrowany w sposób pośredni
3.

Rzeczowe aktywa trwałe

106.143.152

4.

Wartości niematerialne i prawne

443.109

Majątek ogółem

325.187.761

Grunty stanowiące własność gminy obejmowały powierzchnię 5.863.448 m2, a ich wartość wynosiła
43.250.889 zł.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

0

Grunty i wieczyste użytkowanie

43.250.889

I

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

64.969.093

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

165.561.273

III

Kotły i maszyny energetyczne

1.366.725

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2.463.211

V

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

528.696

VI

Urządzenia techniczne

13.232.548

VII

Środki transportu

6.695.096

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane

16.014.620

IX

Inwentarz żywy

87.115

Razem

314.169.266
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11.1.1. Gminne środki trwałe

11.1.2. Podmioty zarządzające majątkiem gminy
Zarządzający

Wartość w zł

1.

Jednostki budżetowe

270.890.657

2.

ZUK Sp. z o.o.

43.937.852

3.

SP ZOZ

5.419.814

4.

GCK

4.939.438

L.p.

Razem

325.187.761

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 „Czersk”

500

4.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

3.000.000

Razem

11.2.

24.354.500

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Cena sprzedaży
netto w zł

1.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4416 o pow. 0,0354 ha

15.150,00

2.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/19 o pow. 0,1190 ha

68.000,00

3.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/20 o pow. 0,1190 ha

75.000,00

4.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/23 o pow. 0,1126 ha

65.000,00

5.

Kurcze, lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 1

50.500,00

6.

Krzyż, działka zabudowana byłą remizą nr 408/9 o pow. 0,0465 ha

38.400,00

7.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4419 o pow. 0,0089 ha

4.000,00

8.

Czersk ul. Kaszubska, działka nr 460/13 o pow. 0,0222 ha

19.000,00
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11.2.1. Sprzedaż praw własności nieruchomości

9.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/24 o pow. 0,1111 ha

63.500,00

10.

Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4418 o pow. 0,0277 ha

11.500,00

11.

Czersk ul. Targowa 22, działka zabudowana nr 556/5 o pow. 0,0506 ha

80.000,00

12.

Czersk ul. Łosińska, działki nr 1024/3 o pow. 0,2041 ha, 1025/12
o pow. 0,0287 ha, 1277/13 o pow. 0,0364 ha, 1036/6
o pow. 0,0277 ha, 1110/7 o pow. 0,0047 ha

606.000,00

13.

Czersk ul. Jana Kilińskiego, działka nr 2797/2 o pow. 0,0642 ha

62.500,00

14.

Czersk ul. Jana Pawła II, działki nr 294/38 i pow. 0,0645 ha i 294/40
o pow. 0,0154 ha

520.000,00

15.

Czersk ul. Batorego 14 lokal nr 1

91.910,00

16.

Łąg-Kolonia 50, lokal użytkowy

60.600,00

17.

Rytel, działka nr 333/35 o pow. 0,0127 ha

7.000,00

18.

Gotelp, działka nr 310 o pow. 1,62 ha

104.000,00

11.2.2. Sprzedaż lokali mieszkalnych

L.p.

Położenie lokalu

Wartość
nieruchomości

Cena sprzedaży
w zł z bonifikatą

1.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Kościuszki 15/7

115.000,00

5.750,00

2.

Lokal mieszkalny Rytel – Dworzec 7/4

78.000,00

3.900,00

3.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Chojnicka 14/1

49.000,00

2.450,00

4.

Lokal mieszkalny Czersk ul. 21 Lutego 2/5

49.000,00

2.450,00

5.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Targowa 24/7

137.000,00

6.850,00

6.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Kr. Jadwigi 7/3

84.000,00

4.200,00

7.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Chojnicka 14/1b

111.000,00

5.550,00

8.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Batorego 14/7

151.000,00

7.550,00

9.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Kr. Jadwigi 24/3

84.000,00

4.200,00

10.

Lokal mieszkalny Czersk ul. Starogardzka 26/4

60.000,00

3.000,00

Położenie i numer działki

Cena w zł za
przekształcenie

1.

Czersk ul. Gen. Sikorskiego, dz. 384/162 o pow. 0,0018 ha

700,00

2.

Czersk ul. Dworcowa 16/5 jednorazowa opłata za przekształcenie

33,59
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11.2.3. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

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

Nazwa/Położenie

1.

0,0887

Działka nr 117/7, Złotowo ul. Augustyna Szpręgi

33.706,00

2.

0,0114

Działka nr 186/2, Malachin ul. Akacjowa

4.000,00

3.

0,0035

Działka nr 490/5, Czersk ul. Cmentarna

7.000,00

4.

0,0146

Działka nr 349/43, Rytel ul. Nowa Wieś

7.300,00

5.

0,4171

Działka nr 446/77 i 446/89, Rytel ul. Krokusowa
i Ks. W. Kaszczyca

6.

0,0121

Działka nr 25/11, Złotowo wyb. pod Łubnę

9.000,00

7.

0,1577

Działka nr 634/7 i 634/8, Czersk ul. Jerzego Rogańskiego

47.000,00

8.

0,1092

Działka nr 478/41, Łąg ul. Spacerowa

33.000,00

9.

0,0012

Działka nr 187/6, Malachin ul. Akacjowa

L.p.

Wartość
w zł

125.000,00

480,00

11.2.5. Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego
Wartość
w zł

Powierzchnia
w ha

Nazwa/Położenie

1.

0,0094

Działka nr 482/2, 475/3, Łąg ul. Polna

2.588,00

2.

0,1095

Działka nr 502/11, Rytel ul. Gabrieli Zapolskiej

28.470,00

3.

0,0083

Działki nr 479, Klaskawa

2.073,30

L.p.

Nazwa/Położenie

Wartość
w zł

1.

0,1907

Działka nr 445/3, Rytel ul. G. Nagierskiego

76.281,00

2.

0,1356

Nieruchomość zabudowana, działka nr 1357/3,
Czersk ul. Starogardzka 40

199.998,00

3.

1,6207

Działka nr 139/1, 141/2, 141/3, Gotelp

104.000,00

4.

0,0592

Działka nr 349/31, Rytel ul. Nowa Wieś

29.600,00

5.

0,1025

Udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej, działka nr
493/6 w Łęgu ul. Długa

25.000,00

6.

0,0439

Działka nr 1249/6, Czersk ul. Władysława Łokietka

24.145,00

7.

0,1237

Działka nr 478/23, Łąg ul. Spacerowa

37.110,00
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11.2.6. Mienie nabyte przez Gminę Czersk w drodze umowy cywilno-prawnej

8.

0,0538

Działka nr 209/4 i 209/7, Czersk ul. Sosnowa
i Modrzewiowa

28.514,00

9.

0,0999

Działka nr 94/12, grunt pod stawem Łubna

18.000,00

10.

0,2444

Działki nr 4423 i 1239/1 zabudowane,
Czersk ul. Tucholska

800.000,00

11.2.7. Darowizny na rzecz Gminy Czersk
Gmina Czersk nabyła w formie darowizny grunty pod drogami wewnętrznymi:

L.p.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Położenie [obręb geodezyjny]

1.

180/13

0,2262 ha

Kwieki

2.

478/44

0,0621 ha

Łąg

3.

217/1

0,0307 ha

4.

229/22

0,2621 ha

5.

229/26

0,0175 ha

6.

229/28

0,0017 ha

7.

229/30

0,0018 ha

8.

446/59

0,0417 ha

Rytel

9.

446/68

0,0949 ha

Rytel

10.

104/12

0,1805 ha

Łubna

11.

44/12

0,1053 ha

Malachin

12.

498/5

0,0018 ha

Łąg

13.

498/7

0,0333 ha

Łąg

14.

500/10

0,0518 ha

Łąg

15.

4/37

0,1609 ha

Łąg

Złotowo

11.2.8. Mienie nabyte przez Gminę Czersk na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
W wyniku zakończonego postępowania o zasiedzenie nieruchomości gmina stała się właścicielem działki
nr 399 o pow. 1281 m2 położnej w Łęgu-Kolonii, stanowiącej drogę.

Z tytułu wykonywania praw własności Gmina Czersk w 2021 r. uzyskała dochody o łącznej wysokości
3.554.815 zł. W porównaniu z rokiem 2020 struktura dochodów przedstawiała się następująco:
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DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Strona

11.3.

Struktura dochodów uzyskanych z dzierżawy i sprzedaży

25 000,00

20 000,00

19 845,93

21 197,00

20 647,85

22 276,00

15 000,00
10 000,00
3 882,42

5 000,00

912,00
0,00
opłaty za wieczyste
przekształcenie prawa
trwały zarząd, uzytkowanie,
użytkowanie gruntów, zarząd wieczystego uzytkowania w
służebności
prawo własności
rok 2020

rok 2021

Struktura dochodów uzyskanych z opłat

Z przytoczonych powyżej danych wynika, iż w 2021 roku wartość:
1) rzeczowego majątku trwałego, w bezpośrednim zarządzie gminy, przypadającego na jednego
mieszkańca, wyniosła 10.483 zł,
2) majątku gminy administrowanego w sposób pośredni, przypadającego na jednego mieszkańca,
wyniosła 5.116 zł,
3) inwestycji w toku, przypadających na jednego mieszkańca, wyniosła 498 zł.
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12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Szczegółową informację na temat podjętych uchwał oraz sposobu ich realizacji zawiera poniższa tabela.
Realizacja

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

XXVIII/332/21

26.01.2021

zmiany uchwały nr XXIV/266/20 w sprawie utworzenia i nadania statutu
Centrum Usług Społecznych w Czersku

XXVIII/333/21

26.01.2021

Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli

XXVIII/334/21

26.01.2021

Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze Ostrowite

+

Obowiązująca

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023, realizowanego przez Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku

+

Obowiązująca

Nr uchwały

XXVIII/335/21

26.01.2021

Status
Tak

Nie

+

Obowiązująca

+

Uchylona

XXVIII/336/21

26.01.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXVIII/337/21

26.01.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXIX/338/21

23.02.2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk

+

Obowiązująca

XXIX/339/21

23.02.2021

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk

+

Obowiązująca

XXIX/340/21

23.02.2021

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu

+

Obowiązująca

XXIX/341/21

23.02.2021

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

+

Obowiązująca

XXIX/342/21

23.02.2021

nadania nazw ulicom położonym w Malachinie

+

Obowiązująca

XXIX/343/21

23.02.2021

nadania nazw ulicom położonym w Czersku i Malachinie

+

Obowiązująca

XXIX/344/21

23.02.2021

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

+

Obowiązująca

XXIX/345/21

23.02.2021

ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXIX/346/21

23.02.2021

utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu oraz nadania statutu

+

Obowiązująca

XXIX/347/21

23.02.2021

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

+

Obowiązująca

upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

+

Obowiązująca

XXIX/348/21

23.02.2021

XXIX/349/21

23.02.2021

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok
2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy
Czersk i zwrotu tej opłaty

XXIX/350/21

23.02.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXIX/351/21

23.02.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXIX/352/21

23.02.2021

uzgodnienia wycinki 25 obumierających drzew w strefie ochronnej
pomników przyrody

+

Obowiązująca

XXIX/353/21

23.02.2021

zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk,
ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania

+

Obowiązująca

XXX/354/21

30.03.2021

przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Umowy Partnerstwa na lata
2021 – 2027, zmniejszającego alokację środków przeznaczonych na
kontynuację regionalnego programu operacyjnego w województwie
pomorskim

+

Obowiązująca

XXX/355/21

30.03.2021

utworzenia spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

+

Obowiązująca

XXX/356/21

30.03.2021

zatwierdzenia wniosku Burmistrza o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
„KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

+

Obowiązująca

XXX/357/21

30.03.2021

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Czersk

+

Obowiązująca

+

Obowiązująca

XXX/358/21

30.03.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXX/359/21

30.03.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 –
2039

+

Obowiązująca

XXX/360/21

30.03.2021

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku

+

Obowiązująca

XXX/361/21

30.03.2021

zmiany uchwały nr XXVII/326/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Czarna Woda

+

Obowiązująca

XXX/362/21

30.03.2021

zmiany uchwały nr XXVI/306/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

+

Obowiązująca

XXX/363/21

30.03.2021

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

+

Obowiązująca

XXX/364/21

30.03.2021

ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXX/365/21

30.03.2021

ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk

+

Obowiązująca

XXX/366/21

30.03.2021

zmiany uchwały nr VI/87/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 roku

+

Obowiązująca

XXX/367/21

30.03.2021

Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli

+

Obowiązująca

XXX/368/21

30.03.2021

ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał

+

Obowiązująca

XXXI/369/21

13.04.2021

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ulicy Józefa Ostrowskiego w Czersku

+

Obowiązująca

XXXII/370/21

27.04.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXII/371/21

27.04.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXXII/372/21

27.04.2021

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

+

Zmieniona

XXXII/373/21

27.04.2021

wykazu kąpielisk na terenie gminy Czersk na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXII/374/21

27.04.2021

rozpatrzenia petycji do Rady Miejskiej w Czersku „o opinię w sprawie
przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego”

+

Obowiązująca

XXXIII/375/21

25.05.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXIII/376/21

25.05.2021

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

+

Obowiązująca

XXXIII/377/21

25.05.2021

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

+

Obowiązująca

XXXIII/378/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIII/379/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIII/380/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIII/381/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu,
Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIII/382/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej
w Łęgu

+

Obowiązująca

XXXIII/383/21

25.05.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem

+

Obowiązująca

XXXIII/384/21

25.05.2021

zmiany uchwały nr XXVI/310/20 w sprawie przystąpienia do prac nad
„Strategią Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”

+

Obowiązująca

XXXIV/385/21

22.06.2021

udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

+

Obowiązująca

XXXIV/386/21

22.06.2021

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego Gminy Czersk za rok 2020

+

Obowiązująca

XXXIV/387/21

22.06.2021

absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za
rok 2020 r.

+

Obowiązująca

XXXIV/388/21

22.06.2021

nadania tytułu "Zasłużony dla Czerska" Bogumile Milewskiej

+

Obowiązująca

XXXIV/389/21

22.06.2021

nadania tytułu "Zasłużony dla Czerska" Włodzimierzowi Ostoi-Lniskiemu

+

Obowiązująca

XXXIV/390/21

22.06.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXIV/391/21

22.06.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXXIV/392/21

22.06.2021

udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

+

Obowiązująca

XXXIV/393/21

22.06.2021

ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu

+

Obowiązująca

XXXIV/394/21

22.06.2021

zmiany uchwały nr XXVI/305/20 w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Czersk 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

XXXIV/395/21

22.06.2021

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czersk
na rok szkolny 2021/2022

+

Obowiązująca

XXXIV/396/21

22.06.2021

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółce pod firmą
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze" Sp. z o.o.

+

Obowiązująca

XXXIV/397/21

22.06.2021

nadania nazwy ulicy w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIV/398/21

22.06.2021

zmiany nazwy ulicy w Złotowie

+

Obowiązująca

XXXIV/399/21

22.06.2021

zmiany uchwały nr XII/149/19 w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg
powiatowych nr 2679G ulica Łukowska w Czersku, nr 2612 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

+

Obowiązująca

XXXIV/400/21

22.06.2021

zmiany uchwały nr IV/54/19 w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czersk

+

Obowiązująca

22.06.2021

rozpatrzenia skargi na Centrum Usług Społecznych w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIV/402/21

22.06.2021

uchylenia uchwały nr XXXIX/333/14 w sprawie określenia zasad
zwiększania środków funduszu sołeckiego oraz zmiany uchwały
nr XXXIV/326/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie określenia zasad przekazywania środków budżetowych na
rzecz osiedli oraz sołectw położonych na terenie miasta i gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXXIV/403/21

22.06.2021

określenia zasad przekazywania środków budżetowych sołectwom Gminy
Czersk na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXXIV/404/21

22.06.2021

ustalenia dopłat do grup taryfowych

+

Obowiązująca

XXXIV/405/21

22.06.2021

zmiany nazwy ulicy w Czersku

+

Obowiązująca

XXXV/406/21

01.07.2021

przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta i gminy Czersk

+

Obowiązująca

XXXV/407/21

01.07.2021

udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ

+

Obowiązująca

XXXVI/408/21

10.08.2021

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

+

Obowiązująca

XXXVII/409/21

31.08.2021

stanowiska wspólnoty samorządowej wobec zamiaru utworzenia w mieście
Czersk oddziału Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym w Gostyninie

+

Obowiązująca

XXXVIII/410/21

27.09.2021

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

+

Obowiązująca

XXXIV/401/21

XXXVIII/411/21

27.09.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXVIII/412/21

27.09.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XXXVIII/413/21

27.09.2021

uchylenia uchwały nr XXVII/325/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

+

Obowiązująca

XXXVIII/414/21

27.09.2021

udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

+

Obowiązująca

XXXVIII/415/21

27.09.2021

zatwierdzenia porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa przejść dla pieszych
na ul. Lipowej w miejscowości Czersk"

+

Obowiązująca

XXXVIII/416/21

27.09.2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

XXXVIII/417/21

27.09.2021

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu
pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk” planowanego
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

+

Obowiązująca

XXXVIII/418/21

27.09.2021

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

+

Obowiązująca

XXXVIII/419/21

27.09.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Dworcowej, Pocztowej i Batorego
w Czersku

+

Obowiązująca

27.09.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czersku

+

Obowiązująca

XXXVIII/420/21

+
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XXXVIII/421/21

27.09.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Jatowskiej w Rytlu

+

Obowiązująca

XXXVIII/422/21

27.09.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ul. Raciążskiej w Rytlu

+

Obowiązująca

XXXVIII/423/21

27.09.2021

pozbawienia kategorii dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXXVIII/424/21

27.09.2021

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

+

Obowiązująca

XXXVIII/425/21

27.09.2021

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

+

Obowiązująca

XXXVIII/426/21

27.09.2021

uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Czersk”

+

Obowiązująca

XXXVIII/427/21

27.09.2021

ustalenia dopłat do grup taryfowych

+

Obowiązująca

XXXVIII/428/21

27.09.2021

zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIX/429/21

26.10.2021

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Długiej w Łęgu

+

Obowiązująca

XXXIX/430/21

26.10.2021

zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Czersku

+

Obowiązująca

XXXIX/431/21

26.10.2021

wskazania przedstawiciela Gminy Czersk
w Radzie Tucholskiego Parku Krajobrazowego

+

Obowiązująca

XXXIX/432/21

26.10.2021

wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa za lasy ochronne

+

Obowiązująca

XXXIX/433/21

26.10.2021

zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

+

Obowiązująca

XXXIX/434/21

26.10.2021

postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

+

Obowiązująca

XXXIX/435/21

26.10.2021

regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

+

Obowiązująca

XXXIX/436/21

26.10.2021

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 uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

+

Obowiązująca

XXXIX/437/21

26.10.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XXXIX/438/21

26.10.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XL/439/21

30.11.2021

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

+

Obowiązująca

XL/440/21

30.11.2021

obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

+

Obowiązująca

XL/441/21

30.11.2021

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

+

Obowiązująca

XL/442/21

30.11.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XL/443/21

30.11.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XL/444/21

30.11.2021

uchylenia uchwały nr XXXVIII/416/21 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chojnickiemu

+

Obowiązująca

XL/445/21

30.11.2021

przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk 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 2022

+

Obowiązująca

XL/446/21

30.11.2021

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

+

Obowiązująca

XL/447/21

30.11.2021

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

+

Obowiązująca

XL/448/21

30.11.2021

zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia
Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

+

Obowiązująca

30.11.2021

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk
dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

+

Obowiązująca

30.11.2021

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

+

Obowiązująca

XL/449/21

XL/450/21

XL/451/21

30.11.2021

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

+

Obowiązująca

XL/452/21

30.11.2021

nadania nazw ulic w miejscowości Czersk oraz Łąg

+

Obowiązująca

XL/453/21

30.11.2021

uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego

+

Obowiązująca

XL/454/21

30.11.2021

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

+

Obowiązująca

XL/455/21

30.11.2021

wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej „Razem można więcej”

+

Obowiązująca

XLI/456/21

21.12.2021

zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

+

Obowiązująca

XLI/457/21

21.12.2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk
na lata 2021 – 2039

+

Obowiązująca

XLI/458/21

21.12.2021

wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2021

+

Obowiązująca

XLI/459/21

21.12.2021

udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Woda

+

Obowiązująca

XLI/460/21

21.12.2021

udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin

+

Obowiązująca

XLI/461/21

21.12.2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

+

Obowiązująca

XLI/462/21

21.12.2021

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039

+

Obowiązująca

XLI/463/21

21.12.2021

uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

+

Obowiązująca

XLI/464/21

21.12.2021

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2022

+

Zmieniona

XLI/465/21

21.12.2021

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku
na rok 2022

+

Obowiązująca

XLI/466/21

21.12.2021

ustanowienia redaktora naczelnego monografii miasta i gminy Czersk oraz
harmonogramu prac nad opracowaniem i wydaniem monografii

+

Obowiązująca

XLI/467/21

21.12.2021

zmiany uchwały nr XXVI/310/20 w sprawie przystąpienia do prac nad
„Strategią Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030”

+

Obowiązująca

XLI/468/21

21.12.2021

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie inwestycji z zakresu ładu przestrzennego na terenie
Gminy Czersk

XLI/469/21

21.12.2021

wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości

+

Obowiązująca

XLI/470/21

21.12.2021

zmiany uchwały nr III/40/18 w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

+

Obowiązująca

XLI/471/21

21.12.2021

określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych

+

Obowiązująca

XLI/472/21

21.12.2021

ustalenia diet radnych

+

Obowiązująca

XLI/473/21

21.12.2021

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska

+

Obowiązująca

+

Uchylona

13. BUDŻET OBYWATELSKI
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Z powodu pandemii COVID-19 w roku sprawozdawczym budżet obywatelski nie był realizowany.

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 lokalnych opracowań 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”. Pierwotny termin
zakończenia prac planowano na 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. Dokument został opracowany, a następnie uchwalony w 2022 roku.
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 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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14.1.4. 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 2021 roku przyznano dotacje na budowę 21 przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób
niemających możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 5 przydomowych
przepompowni ścieków.
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14.1.3. 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 2021 dofinansowano budowę 1 indywidualnego ujęcia wody.

14.1.5. Uchwała nr XXVI/305/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk 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
14.1.5.1.

Współpraca finansowa

4 konkursy

14

liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym

2

wysokość kwot udzielonych dotacji,

539.866,68 zł

liczba organizacji realizujących zadania publiczne

14

14.1.5.2. 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.
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 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:
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liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
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liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert,

Oferty w zakresie:
1) opieki nad zwierzętami bezdomnymi
z terenu gminy Czersk oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt,
2) wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, w tym szkolenia sportowego
oraz organizacji udziału w zawodach
i rozgrywkach sportowych,
3) działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym, w tym
aktywizacji osób starszych
w zakresie zajęć edukacyjnych
wszechstronnego usprawnienia
4) realizacja zadania „Nasadzenie
zieleni, prowadzenie ogródków
i wykonanie murali –
zagospodarowanie przestrzeni wokół
budynków”

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
z organizacjami pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom, w tym prowadzenie
tematycznych szkoleń oraz bezpośredniego doradztwa,
4) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
5) umożliwiania NGO organizacji imprez na terenach lub w obiektach należących do gminy,
6) udostępnienia bazy kontaktów w celu poszukiwania przez organizacje pozarządowe partnerów
do realizacji projektów.
14.1.6. Uchwała 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
Program realizowany był w 2021 roku przez Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania
publicznego

Wysokość
przyznanych środków
publicznych

1.

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

Sobą być, dobrze żyć

24.250,00 zł

2.

Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie
„Barka”

Jestem szczęśliwy –
używki i agresja to nie
mój świat

21.685,00 zł

3.

Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa
Gotelp „Wszyscy Razem”

#Wolni od uzależnień

9.370,00 zł

4.

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Wsi Łąg

Bezpiecznie i aktywnie
– wsparcie działań
profilaktycznych
w ZS w Łęgu

14.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

Zrób właściwy krok

8.010,00 zł
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14.1.7. Uchwała nr XXVI/306/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Program realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Czersku w zakresie działalności Ośrodka
Profilaktyki Rodzinnej oraz przez organizacje pozarządowe, którym zlecone zostały zadania z zakresu
profilaktyki uzależnień i przyznane dotacje w wysokości:

14.1.8. Uchwała nr XXVI/307/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024
Program realizowany był w 2021 roku przez Centrum Usług Społecznych w Czersku.
14.1.9. Uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Program realizowany był w 2021 roku przez Centrum Usług Społecznych w Czersku.
14.1.10.
Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czersk na
lata 2019 – 2021
Program realizowany był w 2021 roku przez Centrum Usług Społecznych w Czersku.

14.2.

INNE AKTY PLANOWANIA I INICJATYWY

14.2.1. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk
W 2021 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. W 2021 roku złożono 41 wniosków.
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 2021 – 2022)”. W ramach
realizacji umowy usunięto 75,23 ton wyrobów zawierających azbest z 34 nieruchomości. Wysokość
udzielonych dotacji wyniosła 30.552,00 zł.
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14.2.2. 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”. Operacja uzyskała dofinansowanie. W ramach realizacji zadania przewidziano
unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi 100 Mg przekazanych przez rolników odpadów z folii rolniczej,
siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

15. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW

15.1.

Z danych udostępnionych przez Hurtownie Danych CEIDG i Biznes.gov.pl wynika, iż w Gminie Czersk
nastąpił niewielki spadek liczby podmiotów gospodarczych. Na koniec 2020 r. odnotowano 1023 aktywne
działalności gospodarcze, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. było ich 1017.
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Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Gminie Czersk w latach 2020 – 2021

Struktura wiekowa przedsiębiorców w Gminie Czersk w 2021 r.

Lokalną przedsiębiorczość mieszkańców odzwierciedla także struktura wiekowa przedsiębiorców.
Najbardziej liczną grupą są osoby w przedziale wiekowym między 30 a 39 rokiem życia – łącznie jest ich
aż 375, co stanowi nieco ponad 30% wszystkich przedsiębiorców. Kolejna grupa to osoby między 40 a 49
rokiem życia – niecałe 27%. Najmniej liczną grupę reprezentują osoby poniżej 20 lat oraz powyżej 80 lat
– odpowiednio 0,5% oraz 0,4%.

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: udział lokalnych podmiotów
gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych gminy, wspólna
aktywizacja gospodarcza gminy, wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji gminy, 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 2 razy podczas spotkań, które odbyły się w dniach:
8 kwietnia 2021 r. oraz 9 listopada 2021 r. Dyskutowano przede wszystkim o potrzebie rozwoju
infrastruktury technicznej w szczególności światłowodu, gazociągu i Internetu. Dla zebranych
przedsiębiorców bardzo ważną kwestią była także jakoś powietrza i bezpieczeństwo w gminie.
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15.3.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW

W 2021 r. dokonano łącznie 791 operacji związanych z działalnością gospodarczą, poprzez:
1) wnioski o wpis do CEIDG
– 155,
2) wnioski o zmianę wpisu CEIDG
– 296,
3) wnioski o zmianę wpisu CEIDG z zakończeniem
– 6,
4) wnioski o zmianę wpisu CEIDG z zawieszeniem
– 155,
5) wnioski o zmianę wpisu CEIDG ze wznowieniem
– 79,
6) wnioski o wykreślenie działalności gospodarczej
– 100.
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Wnioski złożone do Urzędu Miejskiego w Czersku w 2021 r.

16. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
16.1.
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CZERSK

Strona

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,
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Obowiązujący rysunek studium z 2014 r.

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.
W roku 2021 kontynuowano prace projektowe związane z uchwaleniem nowego dokumentu
planistycznego gminy – planowany termin zakończenia prac nad studium to czerwiec 2022 r.

16.2.

PLANY MIEJSCOWE

Strona

W roku 2021 r. uchwalono łącznie 5 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 wynoszącej, wg stanu na dzień
31 grudnia 2021 r., 2,20%.
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Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czersk.

Lesistość gminy wynosząca 63%, 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, przepisy odrębne, jak. np. ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Czersk
obowiązywało 119 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej z maja, września i października 2021 r., rozpoczęto łącznie
dwanaście nowych procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –
planowany termin zakończenia prac nad planami to wrzesień oraz październik 2022 r. – zgodnie
z umowami odpowiednio nr WZ.272.51.2021 z dnia 8 września 2021 r. i nr WP.670.70.2021 z dnia
27 października 2021 r.
16.3.

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona

Decyzje o warunkach zabudowy w 2021 r.
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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 liczba 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 2021 wydanych zostało 87 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 262
decyzje o warunkach zabudowy.
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Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 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

Drogi publiczne, w związku z ich funkcją w sieci drogowej, dzielą się na cztery kategorie:
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 publiczne gminne klasy L (drogi lokalne) i D (drogi dojazdowe).
Ponadto funkcjonują drogi wewnętrzne gminne, zakładowe (LP) i prywatne.
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 publicznych 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

48,04 km

12,04 km

36,13 km

218,09 km

a) tereny wiejskie

38,89 km

3,37 km

23,82 km

203,18 km

b) teren miasta

9,15 km

8,67 km

12,31 km

14,91 km

drogi przebudowane
w 2021 r.

2,50 km

0,42 km

2,62 km

0,00 km
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bitumiczną,
z kostki brukowej betonowej,
z płyt YOMB,
z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm,
gruntową.
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2)
3)
4)
5)

17.1.2. Drogi przejęte przez gminę w 2021 roku
Na podstawie uchwały nr XXXVIII/424/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gmina Czersk z dniem 1 stycznia 2022 roku przejęła drogi:
1) Malachin – Koszary – działki nr: 548, 549, 550, 551, 552 obr. Mokre,
2) Mokre – tory kolejowe – działka nr 553 obr. Mokre,
3) Leśnictwo Listewka – tory kolejowe – działki nr: 555, 554 obr. Mokre,
4) Malachin – Leśnictwo Czersk – działki nr: 943, 944, 945, 946, 947 obr. Krzyż wraz z drewnianym
mostem przez rzekę Czerską Strugę,
5) ul. Łosińska w Czersku (część) – działka nr 4422 obr. Czersk – miasto (zaliczenie do istniejącej
drogi gminnej nr 223048G).
Dotychczas były to drogi leśne należące do Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych,
Nadleśnictwa Czersk.
17.1.3. Drogi przekazane przez gminę w 2021 roku
Z dniem 1 stycznia 2022 roku Gmina Czersk, na podstawie uchwały nr XXXVIII/423/21 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, przekazała niżej
wymienione drogi do Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Czersk:
1) część drogi Łukowo – Czersk nr 224039G – działka nr 831/2 obr. Krzyż,
2) część drogi Leśnictwo Odry – Zawada nr 224134G – działka nr 497 obr. Mokre,
3) część drogi Kwieki – Malachin nr 224034G – działka nr 228 obr. Bielawy oraz działka nr 46/2 obr.
Kwieki,
4) część ul. Łosińskiej w Czersku nr 223048G – działka nr 1030 obr. Czersk-miasto.
Drogi te stały się drogami leśnymi.

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

17.3.1. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
Infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną zarządza Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku. Na
terenie gminy znajdują się 4 ujęcia wody pitnej w: Czersku, Rytlu, Łęgu i Odrach. Łączna długość sieci
wodociągowej wynosi na terenie miasta 49,1 km, a na terenach wiejskich 222,6 km, co łącznie stanowi
długość 271,7 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 111,4 km, co łącznie stanowi długość 162,4 km. W
2021 roku wybudowano krótkie odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
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– 27 km,
– 7,2 km,
– 105,2 km.

17.3.2. Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej w gminie ma długość 18,8 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 2021 roku wybudowano 2,1 km sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.
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 lub ledowe. Gmina pokrywa koszty
energii, dystrybucji oraz konserwacji oświetlenia. Natomiast liniami kablowymi oświetlenia zarządza
wyłącznie Gmina Czersk i głównie są to oprawy ledowe.
Liczba punktów świetlnych (opraw)

szt.

1.574

Liczba obwodów oświetleniowych

szt.

223

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

Liczba punktów świetlnych (opraw)

szt.

1.032

Oświetlenie parkowe

szt.

68

Punkty pomiarowo-rozliczeniowe

szt.

22

Oświetlenie hybrydowe

szt.

24

Oświetlenie uliczne i parkowe – majątek Gminy Czersk

W 2021 roku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zamontowała 25 nowych opraw oświetleniowych, natomiast
gmina wybudowała 42 nowe punkty świetlne.
17.3.4. Sieci telekomunikacyjne
Gmina Czersk nie posiada własnej sieci telekomunikacyjnej ani światłowodowej. W 2021 roku na terenie
gminy Orange Polska zakończyła budowę sieci światłowodowej, w ramach projektu „Chojnicki Orange
Światłowód”. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Na obszarze gminy Czersk projekt objął 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 i Łubna.

Na terenie gminy Czersk znajdują się 3 cmentarze wojenne: Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Czersku,
Cmentarz Jeńców Wojennych pod Łukowem oraz Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej 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 2021 roku kwota ta wynosiła 6.000 zł, a łącznie na zadanie związane z utrzymaniem cmentarzy
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wojennych zabezpieczono w budżecie kwotę 10.000 zł. W ramach wymienionego zadania dokonano
renowacji 3 szt. tablic pamiątkowych znajdujących się na obeliskach w miejscowości Kurcze, Ostrowite,
Bielawy oraz dokonano wymiany dwóch bramo-furtek na Cmentarzu Honorowym przy ul. Dworcowej
w Czersku.

17.5.

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

17.5.1. Oczyszczanie terenów publicznych
W zakresie zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, Administracja
Zasobów Komunalnych dba o regularne opróżnianie ulicznych koszy na śmieci i koszy na odchody
zwierząt, umiejscowionych na terenie miasta Czersk, poszczególnych sołectw, a także na obszarze
gminnych obiektów turystycznych. Odpady są usuwane z taką częstotliwością, by kosze były
utrzymywane w stałej czystości. W 2021 roku zebrano ponad 54 tony odpadów komunalnych
zgromadzonych w koszach. Dodatkowo AZK zajmuje się porządkowaniem terenów wskazanych przez
Urząd Miejski w Czersku. Utrzymanie czystości i porządku to również oczyszczanie z nadmiaru piasku
i innych nieczystości terenów otwartych, w tym gminnych dróg, chodników czy placów. Przy wykonywaniu
tych czynności jednostka korzysta głównie ze specjalistycznej zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania
dróg, natomiast przy porządkowaniu chodników wykorzystywane jest urządzenie wielofunkcyjne,
mniejsze zamiatarki oraz narzędzia ręczne.
17.5.2. Odśnieżanie dróg
W 2021 roku zimowemu utrzymaniu podlegało 314,3 km dróg gminnych, w tym na terenie miasta 45 km.
W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 661.200,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę
526.213,96 zł, w tym również na zakup 1.060 ton mieszanki solno-piaskowej.
Środki zaplanowane

Środki wydatkowane

1.

Czersk ulice

96.104,10 zł

72.285,09 zł

2.

Czersk chodniki

47.700,00 zł

33.707,49 zł

Sołectwo Gutowiec
Sołectwo Krzyż
3.

4.

Sołectwo Rytel

132.720,00 zł

14.279,47 zł
46.660,26 zł

Sołectwo Zapędowo

23.687,15 zł

Sołectwo Gotelp

27.358,94 zł

Sołectwo Łubna

14.213,97 zł

Sołectwo Łąg-Kolonia

154.320,28 zł

26.183,46 zł

Sołectwo Mokre

16.565,12 zł

Sołectwo Malachin

17.206,33 zł

Sołectwo Odry
5.

11.759,68 zł

Sołectwo Wieck

37.200,00 zł

21.600,00 zł
11.250,00 zł
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Część

6.

Sołectwo Będźmierowice

19.425,00 zł

Sołectwo Kurcze

17.297,50 zł

Sołectwo Klaskawa

16.557,50 zł

Sołectwo Mosna

159.930,00 zł

2.405,00 zł

Sołectwo Lipki

5.272,50 zł

Sołectwo Łąg

12.950,00 zł

Sołectwo Złotowo

30.802,50 zł
Razem

627.974,38 zł

441.466,96 zł

Odśnieżaniem zajmowały się podmioty zewnętrzne, a także 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 obfitych opadów odśnieżano również Plac Ostrowskiego, targowisko
miejskie w Czersku oraz szlak rowerowy „Kaszubska Marszruta” na odcinku Czersk – Rytel.
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.

Na to zadanie gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Chojnickiego w wysokości 31.000 zł.
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17.5.3.1. Nasadzenia drzew i krzewów
W celu ciągłej poprawy estetyki Gminy Czersk zadbano o zagospodarowanie kolejnych terenów
zielonych. W okresie letnim powstały skwery m.in. przy ul. Targowej, ul. Matejki, ul. Dr Zielińskiego,
a także w Parku Borowiackim w Czersku oraz w Rytlu. Z okazji 95-lecia miasta Czersk posadzono 95
drzew liściastych na ul. Piotra Ferensa i ul. Towarowej w Czersku. W przedsięwzięciu wzięli udział
między innymi sportowcy i seniorzy. Na posadzone gatunki składały się: lipa: 10 szt., klon: 45 szt. –
w dwóch odmianach oraz brzoza: 40 szt. – w trzech odmianach.
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17.5.3. Utrzymanie zieleni
W ramach zadania związanego z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni na terenie gminy,
Administracja Zasobów Komunalnych zajmuje się przede wszystkim nasadzaniem drzew oraz krzewów,
a w związku z tym również ich pielęgnacją. W odpowiednich okresach, w celu poprawienia jakości
i wartości drzew oraz krzewów, dokonywane są cięcia pielęgnacyjne, w tym także przycinane są zbędne
odrosty przy pniach drzew. Tereny zielone, w tym liczne skwery wzbogacają nasadzenia kwiatów.
Z roku na rok aranżowane są łąki kwietne, co jest szczególnie ważne dla środowiska. Oprócz nasadzeń
i pielęgnacji Administracja Zasobów Komunalnych dba o koszenie traw na terenie parków oraz pasów
zieleni przy drogach gminnych. Ponadto na zlecenie Urzędu Miejskiego dokonywane są wycinki
wskazanych drzew oraz zakrzaczeń i odrostów w pasie drogowym i na innych terenach gminy.

Pod koniec września odbyła się już trzecia edycja akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”. W okresie
wrzesień – październik AZK udzieliła także wsparcia przy realizacji projektu koordynowanego
i finansowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. W ramach
programu „ZazieleniaMY i upiększaMY ul. Dworcową i Hallera w Czersku” zagospodarowano cztery nowo
powstałe skwery. Kolejna społeczna akcja sadzenia drzew i krzewów odbyła się późną jesienią w rejonie
ul. Transportowców w Czersku, podczas zorganizowanego Pikniku Rodzinnego. Do akcji zaproszono
społeczność lokalną oraz pracowników samorządu. W 2021 roku posadzono 1093 szt. drzew i krzewów,
a całkowity koszt zakupu tych roślin wyniósł 24.776,88 zł.
17.5.3.2. Nasadzenia kwiatów
Pierwsze nasadzenia kwiatów rozpoczęto w kwietniu. Tradycją stało się, że na wiosnę skwery i zieleńce
na terenie gminy Czersk upiększają różnobarwne fiołki ogrodowe, popularnie nazywane bratkami. W tym
okresie gminne tereny zielone zasiliło około 1500 szt. bratków. Nasadzenia głównie pojawiły się
w centrum Czerska oraz na terenie Sołectw Łąg i Rytel. Następnie, w połowie maja na Placu
Ostrowskiego pojawiło się sześć kaskadowych stojaków na kwiaty, czyli o dwa więcej niż w poprzednim
roku. Stojaki upiększyły okazałe pelargonie, a uroku całej kompozycji dodały komarzyce, sanwitalie oraz
bakopy. Po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem kwietników rozpoczęto prace nad
powieszeniem dziesięciu donic na słupach oświetleniowych zlokalizowanych w centrum miasta. Te
elementy małej architektury pojawiły się w Czersku po raz pierwszy. Kolorytu wiszącym donicom dodały
odpowiednio dobrane rośliny ozdobne. Ponadto rośliny wieloletnie oraz niektóre kwiaty sezonowe zostały
wykorzystane do zagospodarowania niektórych skwerów, w tym stworzonych w Czersku przy
ul. Targowej, ul. Transportowców i ul. Dr Zielińskiego oraz w Rytlu. Jesienią miejskie tereny zielone
zdobiły aksamitki oraz starce popielne, które pozostawiono w podłożu na okres zimowy. W 2021 roku
posadzono 3491 szt. roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, a całkowity koszt zakupu tych roślin
wyniósł 14.507,76 zł.
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17.5.3.3. Łąki kwietne
W 2021 r. podtrzymywano inicjatywę tworzenia łąk kwietnych na terenie gminy Czersk, co wynika przede
wszystkim z tego, iż system korzeniowy roślin przeznaczonych na łąki kwietne wiąże wodę deszczową
w glebie, zatrzymując wilgoć zdecydowanie dłużej niż tradycyjne obszary trawiaste, co jest szczególnie
istotne podczas upalnego lata. Wiosną rozpoczęły się pierwsze prace związane z przygotowaniem
terenu, które polegały przede wszystkim na przysposobieniu gleby pod siew łąki kwietnej specjalną
mieszanką traw, z nasionami kwiatów miododajnych, wzbogaconych o nawóz. Wybrane rośliny
charakteryzowały się suszo-odpornością, dlatego nie wymagały dodatkowego podlewania. Zasiane
rośliny latem ożywiły otoczenie. Powstałe łąki kwietne przykuwały uwagę atrakcyjnością kolorystyczną
i zapachową oraz stały się naturalnym wsparciem dla pszczół i motyli, tworząc odpowiedni dla nich
mikroklimat na terenach miejskich.

18. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

18.1.

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Mieszkaniowy zasób Gminy Czersk tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących
w całości własność Gminy Czersk, lokale będące własnością Gminy Czersk w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, lokale komunalne zarządzane przez Gminę Czersk bez praw własnościowych oraz
lokale socjalne zarządzane przez Gminę Czersk, a także lokale w budynkach administrowanych przez
gminne jednostki organizacyjne.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. zasób mieszkaniowy Gminy Czersk obejmował:
1) 22 budynki będące w całości własnością gminy, w których znajduje się 117 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 4.838,21 m2,
2) 32 budynki stanowiące wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada 93 lokale mieszkalne
o łącznej powierzchni użytkowej 3.476,81 m²,
3) 6 budynków administrowanych przez gminę bez praw własnościowych, w których znajduje się 28
lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1.177,93,31 m²,
4) lokale w 7 budynkach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne, w szczególności
szkoły, przedszkola, Gminne Centrum Kultury, w których znajduje się 14 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 706,12 m2,
5) 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 168,89 m2, które gmina użytkuje na
podstawie umowy dzierżawy z PKP S.A.
Łączny mieszkaniowy zasób Gminy Czersk to 258 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
10 367,96 m². Zasób mieszkaniowy gminy ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób
najuboższych. Im mniejszy jest ten zasób, tym mniejsza jest elastyczność jego zagospodarowania,
mniejsza rotacja lokatorów i wydłużanie się listy oczekujących na przydział mieszkań.

18.2.

OCZEKUJĄCY NA MIESZKANIA

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 2021 r. na listach oczekujących na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego należącego do gminy
zarejestrowano ogółem 14 wniosków. Ponadto w 2021 r. zostało złożonych 61 wniosków o przydział
lokalu. Dla porównania w 2020 r. złożono 70 takich wniosków. Potrzeby mieszkaniowe niezmiennie
pozostają znaczne.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach gmina zamierza
wybudować w latach 2022 – 2024 57 lokali komunalnych, korzystając z programu bezzwrotnego
finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego z Funduszu Dopłat. W tym celu zostały podpisane
dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie około 15 mln
złotych.
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Pierwsza umowa dotyczy budowy nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Transportowców, o łącznej powierzchni użytkowej 1119,70 m2. W wyniku tej inwestycji powstanie 27
odrębnych lokali mieszkalnych o zróżnicowanym układzie funkcjonalnym i powierzchni użytkowej.
Mieszkania te zostaną w pełni wykończone i przygotowane do zamieszkania. Przewidywane koszty
przedsięwzięcia wyniosą 6.839.365,14 zł. Partycypacja w kosztach inwestycji przedstawia się
następująco: 80% całej kwoty stanowi dotacja pozyskana przez Gminę Czersk z Banku Gospodarstwa
Krajowego, natomiast 20% to wkład Gminy Czersk.
Druga umowa dotyczy budowy 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej w Czersku, o łącznej
powierzchni użytkowej 1249,10 m2. W ramach tej inwestycji powstanie 30 mieszkań, w tym 2 lokale
w ramach Programu „Za życiem”. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 10.791.900,62 zł. Planowana
dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego kształtuje sią na poziome 85% dofinansowania ogólnej kwoty,
natomiast 15% stanowić ma wkład własny.

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 Czersku w 2021 roku
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19.1.2. Zanieczyszczenie na terenach wiejskich w 2021 roku
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1) etap I – opracowanie i przyjęcie harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał
antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź
innych stanowiących własność gminy w terminie do 31 marca 2022 r.,
2) etap II – opracowanie i przyjęcie harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał
antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie
stanowiących zasobu gminnego w terminie do 30 września 2023 r.
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19.1.3. Inwentaryzacja źródeł ciepła i harmonogram działań
W 2021 roku, zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,
w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu, wykonano inwentaryzację źródeł ciepła z budynkach będących własnością gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.
Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych oraz zapisy programu ochrony powietrza stanowią
podstawę opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, który pozwoli na pełną realizację
działania WpsPomZSO – ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla
potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych
w gminach strefy pomorskiej.
Działanie zostanie przeprowadzone w następujących etapach:

Jednocześnie przez cały czas trwa kampania dotycząca możliwości dofinansowania wymiany źródła
ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. W ramach działań edukacyjnych rozdawane są ulotki
informacyjne dotyczące uchwał antysmogowych. Trwa również kampania plakatowa, umieszczane są
artykuły na stronie internetowej urzędu. Wykorzystując roznoszenie decyzji dotyczących podatku od
nieruchomości rozpowszechniono 6.000 sztuk ulotek z informacją o konieczności złożenia deklaracji
CEEB.
19.1.4. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków nakłada na właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu obowiązek
złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Deklarację składa się w postaci: elektronicznej,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub pisemnej. Kto, wbrew ciążącemu na nim
obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
W dniu 1 lipca 2021 r. ruszyła aplikacja ZONE, za pomocą której można złożyć deklarację do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków i za pomocą, której pracownicy wprowadzają deklaracje złożone
w formie papierowej. Na dzień 1 marca 2022 r. w systemie ZONE zarejestrowanych zostało 1.700
deklaracji spośród szacowanych 6.000 nieruchomości z zainstalowanymi źródeł ciepła na terenie gminy.
Stanowi to 28,3% oczekiwanych deklaracji.
Zakres danych docelowo gromadzonych w CEEB:
źródła ciepła/źródła energii elektrycznej/Źródła spalania paliw (moc do1MW),
przeprowadzone kontrole,
premie termomodernizacyjne i remontowe/ulga podatkowa – termomodernizacyjna,
finansowanie ze środków publicznych (przedsięwzięcia termomodernizacyjne, OZE),
świadczenia z pomocy społecznej (dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, zasiłek celowy
na ogrzewanie),
6) dane z systemów teleinformacyjnych (BDOT 10k, centralny rejestr charakterystyki energetycznej
budynków, rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) oraz dane osób uprawnionych do
wprowadzania danych i właścicieli/zarządców budynków.
1)
2)
3)
4)
5)

Uchwały dotyczą instalacji, w których następuje spalanie paliw, o mocy mniejszej niż 1 MW.
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1) uchwała nr 236/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwała antysmogowa dla
Sopotu”,
2) uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy
Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw – tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”,
3) uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta
Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw – tzw. „uchwała antysmogowa obowiązująca poza miastami”.
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19.1.5. Uchwały antysmogowe
W 2021 roku na obszarze województwa pomorskiego obowiązywały następujące uchwały:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania:
1)
2)
3)
4)

mułów i flotokoncentratów węglowych,
węgla brunatnego,
mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm,
biomasy stałej o wilgotności > 20%.

Harmonogram wdrażania uchwał antysmogowych

19.2.

OCHRONA WÓD

W 2021 roku udzielono 20 dotacji celowych: 19 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz 1 dotację celową na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego, na łączną kwotę 49.000,00 zł.
Na rok 2022 złożono 36 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni oraz 1 na budowę szczelnego
zbiornika bezodpływowego. W roku 2021 udzielono również 5 dotacji celowych na budowę
przydomowych przepompowni ścieków na łączną kwotę 25.000,00 zł oraz złożono 5 wniosków na rok
2022. Z programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody w 2021 roku udzielono
5 dotacji na kwotę 50.000,00 zł oraz jednocześnie złożono 5 takich wniosków na 2022 rok.
W ramach prowadzonych działań kontrolnych w minionym roku wysłano 25 wezwań do złożenia
oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

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 2021 r. dwukrotnie dokonano badań monitoringowych w zakresie
pomiarów próbek pobranych z piezometrów, wód odciekowych, pomiaru emisji i składu gazu
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19.3.

składowiskowego, kontroli osiadania powierzchni składowiska, badania sprawności systemu
odprowadzania biogazu oraz wielkości opadu atmosferycznego. Wykonano koszenie pielęgnacyjne
zieleni na tych składowiskach.

19.4.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

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 2021 odłowiono łącznie 29 psów. Jedenaście z tych psów z nich trafiło do swoich
właścicieli lub adopcji. Pozostałe trafiły do schroniska OTOZ Animals. Dodatkowo 7 psów zostało
odłowionych z gospodarstwa w Mokrem i przekazanych bezpośrednio do schroniska.
Ponadto Gmina Czersk zapewniła też opiekę 13 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.
Łącznie przekazano ok. 250 kg kramy dla kotów. W zakresie opieki nad kotami gmina ściśle współpracuje
z Fundacją Pia Causa.

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.
Wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązuje segregacja odpadów z podziałem na następujące
frakcje:

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. 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 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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bioodpady,
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
szkło,
papier,
popiół.

Strona

1)
2)
3)
4)
5)

19.5.2. Umowy zawarte przez gminę
W roku 2021 zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane było w oparciu o umowę
nr WB.6232.4.13.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., zawartą pomiędzy Gminą Czerska Zakładem
Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., na czas nieokreślony. Rozliczanie umowy odbywa
się na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych odpadów, według stawek określonych
w zatwierdzonym cenniku.
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy odbywał się w 2021 r. na podstawie zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki:
1) umowa nr WZ.272.24.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zawarta na okres od dnia 1.07.2020 do dnia
31.03.2021 roku. Rozliczanie wykonanej usługi oparte jest na rzeczywistej ilości odebranych
odpadów wyrażonej w Mg (tonach). Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wynosił w tym okresie 400 zł/Mg brutto,
2) umowa nr WZ.272.5.2021 z dnia 30 marca 2021 r. zawarta na okres od dnia 1.04.2021 do dnia
31.03.2022 roku. Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wynosił w tym okresie 411,30 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 2021 r. zawarte zostały umowy:
1) umowa nr WB.6232.8.4.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawarta na okres 2.01.2021 – 31.03.2021
roku, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10.833,33 zł brutto,
2) umowa nr WB.6232.8.1.2021 z dnia 30 marca 2021 r. zawarta na okres 1.04.2021 – 31.12.2021
roku, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 14.915,40 zł brutto.
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19.5.4. Opłaty
Obecnie obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, zostały uchwalone przez Radę Miejską w Czersku dnia 24 marca
2020 r. Weszły w życie od dnia 1 lipca 2020 r.
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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. Od dnia 1 grudnia
2021 roku zużyte opony w ilości maksymalnej 4 szt. rocznie należy dostarczać wyłącznie do PSZOK – nie
będą już one odbierane podczas tzw. „wystawek”, czyli zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu. Ponadto odpady budowlano-rozbiórkowe powstałe w gospodarstwie domowym można
dostarczać do PSZOK w ilości do 2 Mg rocznie, po uprzednim ich posegregowaniu.
Z uwagi na znaczny przyrost wytwarzanych bioodpadów, ograniczono ilość oddawanych przez
mieszkańców podczas jednego odbioru bioodpadów do 5 worków lub pojemnika i 2 worków. Nadmiar
bioodpadów można dostarczać do PSZOK. Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXXIX/436/21 Rady
Miejskiej w Czersku z 26 października 2021 r. zmieniającą szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych i wielorodzinnych przedstawiają się następująco:
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.
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, i ile 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.
Od 2020 r. obowiązuje 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 1.609 właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych, zadeklarowało gromadzenie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, z kolei
3.122 właścicieli oddaje bioodpady firmie wywozowej. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. udział
nieruchomości, na których są kompostowane bioodpady wynosi ok. 34% zgłoszonych nieruchomości
jednorodzinnych.
19.5.5. Ilość odpadów
W celu zobrazowania masy wytworzonych odpadów na terenie gminy Czersk w 2021 r. zasadne jest
odniesienie się do lat ubiegłych. Przedstawia to poniższa tabela.

Masa odpadów
2020 [Mg]

Opakowania z papieru
i tektury

nie były zbierane
selektywnie

63

90

nie dotyczy

Zmieszane odpady
opakowaniowe

633

698

742

+17%

Opakowania ze szkła

367

427

483

+32%

Bioodpady

693

1.201

1.394

+101%
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Masa odpadów
2019 [Mg]
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Masa odpadów
2021 [Mg]

Wzrost/spadek
w 2021 r. w stosunku
do 2019 [w %]

Rodzaj odpadu

Popioły

876

675

758

-13%

Zmieszane odpady
komunalne

3.231

2.954

3.037

-6%

PSZOK + zbiórka
„wielkogabarytów”

307

438**

642

+109%

Razem

6.107

6.456

7.146

+17%

* tworzywa sztuczne i metale były zbierane łącznie z papierem do końca 2019 r., od 2020 r. opakowania
z papieru i tektury są zbierane selektywnie
** od 2020 r. odbywa się tylko jedna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jak wynika z powyższego zestawienia, w ubiegłym roku odnotowano ponad dwukrotny wzrost masy
bioodpadów odebranych w stosunku do 2019 r. – 101%.
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Masa odebranych zmieszanych odpadów opakowaniowych, opakowań ze szkła oraz papieru i tektury
stale wzrasta. Ostatnia z tych frakcji jest zbierana przez mieszkańców osobno od 2020 roku.
Należy odnotować natomiast, że masa odebranych od mieszkańców zmieszanych odpadów
komunalnych w ostatnich dwóch latach utrzymuje się na podobnym poziomie – odnotowano w tym
zakresie niewielki (-6%) spadek w stosunku do 2019 roku.

Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych
w latach 2019 – 2021 r. [Mg]
3300
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W 2019 r. udział odpadów zmieszanych w łącznej masie odebranych i zebranych odpadów stanowił 53%,
z kolei w 2021 r. udział ten spadł do 42%. Można zatem stwierdzić, że poziom segregacji odpadów
komunalnych przez mieszkańców uległ znaczącej poprawie.
Największy przyrost, bo o 109% odnotowano w grupie odpadów odebranych podczas zbiórki tzw.
„wielkogabarytów” oraz w ramach funkcjonowania PSZOK.
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ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
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Strukturę masy wszystkich odebranych i zebranych w 2021 roku odpadów komunalnych prezentuje
natomiast poniższy wykres:

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

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

SIO 30.09.2017

SIO 30.09.2018

SIO 30.09.2019

SIO 30.09.2020

SIO 30.09.2021

Przedszkola/oddziały
przedszkolne w
szkole podstawowej

33

27

30

30

32

Szkoły podstawowe

85

99

94

92

94

Gimnazja

22

10

0

0

0

Razem

140

136

124

122
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Liczba oddziałów – porównanie od roku szkolnego 2017/2018 do 2021/2022

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

SIO 30.09.2017

SIO 30.09.2018

SIO 30.09.2019

SIO 30.09.2020

SIO 30.09.2021

Przedszkola/oddziały
przedszkolne w
szkole podstawowej

627

533

636

642

709

Szkoły podstawowe

1663

1857

1836

1814

1754

Gimnazja

462

217

0

0

0

Razem

2752

2607

2472

2456

2463

Liczba uczniów – porównanie od roku szkolnego 2017/2018 do 2021/2022
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Szkoły/placówki
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20.1.3. Uczniowie

20.1.4. Zmiany organizacyjne
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. W roku szkolnym 2021/2022
zwiększono liczbę oddziałów wychowania przedszkolnego w wymienionych szkołach odpowiednio
do trzech i dwóch. Na rok szkolny 2022/2023 planuje się utworzenie siedmiu takich oddziałów.
20.1.5. Dotacje
Gmina Czersk w 2021 r. przekazała dotacje na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół
i placówek w łącznej kwocie 2.193.016,90 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

– 619.513,24 zł,
– 557.784,16 zł,
– 1.015.719,50 zł.

Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe wyniosła odpowiednio:
1) kwota przyznana
– 252.612,00 zł,
2) kwota wykorzystana, w tym:
– 250.566,23 zł,
a) Szkoła Podstawowa w Odrach
– 1.267,20 zł,
b) Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa – 9.797,59 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

– 25.635,00 zł,
– 23.816,82 zł.

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 roku 2021 uzyskała środki
w wysokości 64.050 zł na zajęcia wspomagające uczniów kl. IV-VIII w opanowaniu i utrwaleniu
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego.
Z tej kwoty przekazano w formie dotacji 3.150,00 zł dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna
Szkoła Podstawowa w Czersku.
Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina
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– 840,82 zł,
– 16.420,00 zł,
– 6.556,00 zł.
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1) Liceum Ogólnokształcące w Czersku
2) Zespół Szkół w Malachinie
3) Zespół Szkół Specjalnych w Czersku

otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
w wysokości 537.700,00 zł.
Gmina Czersk otrzymała również wsparcie finansowe w wysokości 71.504,00 zł na realizację zadania
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
W roku 2021 po raz pierwszy pozyskano środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, na dofinansowanie zajęć sportowych, w ramach
programu powszechnej nauki pływania, w wysokości 18.730,00 zł. Podczas zajęć 120 uczniów
kl. III skorzystało z nauki pływania.
W roku 2021 Gmina Czersk otrzymała również środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, które w okresie sprawozdawczym wypłacono 43 pracodawcom
w wysokości 419.513,30 zł.
20.1.6. Ograniczenia w funkcjonowaniu
W roku 2021, związku sytuacją epidemiologiczną, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19, 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. Przebieg zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym
2020/2021 wynikających z epidemii przedstawiał się następująco:
1) od dnia 18 stycznia do dnia 28 lutego 2021 r. nauka w klasach I-III odbywała się w trybie
stacjonarnym, uczniowie klas IV-VIII uczyli się w trybie zdalnym,
2) od dnia 15 do dnia 28 marca 2021 r. w niektórych województwach, w tym m.in. województwie
pomorskim uczniowie klas I-III uczyli się w systemie hybrydowym, tzn. naprzemiennie,
3) od dnia 22 marca do dnia 11 kwietnia powróciła nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas,
4) od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia przedszkola przeszły na naukę zdalną,
5) od dnia 12 kwietnia nastąpiło przedłużenie nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych do
dnia 25 kwietnia,
6) od dnia 19 kwietnia placówki wychowania przedszkolnego powróciły do pracy stacjonarnej,
7) od dnia 26 kwietnia do dnia 2 maja klasy I-III powróciły do nauki w systemie hybrydowym,
8) od dnia 4 maja do nauki stacjonarnej powróciły klasy I-III,
9) od dnia 17 maja do dnia 30 maja uczniowie klas IV-VIII przeszli na naukę w systemie
hybrydowym,
10) od dnia 31 maja wszyscy uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej.
Po wakacjach, dnia 1 września, wszyscy uczniowie wrócili do szkół i nauki w systemie tradycyjnym.
Niestety od dnia 20 grudnia 2021 roku zajęcia w szkołach ponownie zaczęły się odbywać systemie
zdalnym, z wyłączeniem placówek wychowania przedszkolnego, które nadal pracowały stacjonarnie.

20.2.

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

Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, które funkcjonują na terenie gminy to:
1)
2)
3)
4)
5)

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.

20.3.

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Zadanie „Dowóz uczniów do szkół” w głównej mierze realizowane było przez przewoźników wyłonionych
w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Dowozem byli objęci głównie wychowankowie i uczniowie
gminnych szkół i placówek oświatowych, Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, Szkoły Podstawowej
w Odrach oraz do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Czarnej Wodzie
i w Piecach. W ubiegłym roku zadanie to było realizowane przez dziewięć firm. W roku sprawozdawczym
z dowozu do szkół i placówek oświatowych korzystało łącznie około 770 uczniów i wychowanków.

20.4.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
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W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2021 roku wypłacono razem 611 stypendiów szkolnych
i 10 zasiłków losowych w łącznej kwocie 578.652,40 zł. Jednocześnie, ze względu na przekroczenie
progu dochodowego, wydano także 57 decyzji odmownych w przedmiotowym.

21. KULTURA

21.1.

RADA KULTURY

Od 2020 r. w gminie funkcjonuje Społeczna Rada Kultury, która jest organem doradczym i opiniującym
działalność merytoryczną i finansową Gminnego Centrum Kultury. Zadaniem Rady Kultury jest
inspirowanie, opiniowanie i pomoc w realizacji działań mających na celu rozwój kulturalny i promocję
działań artystycznych Gminy Czersk realizowanych przez Gminne Centrum Kultury. W skład rady
wchodzi 7 osób: trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku, dwóch przedstawicieli Burmistrza
Czerska oraz dwóch przedstawicieli środowisk artystycznych.
Rada Kultury realizuje zadania w zakresie:
1)
2)
3)
4)

inicjowania przedsięwzięć kulturalnych,
opiniowana rocznych planów działalności,
opiniowania rocznych sprawozdań finansowych,
opiniowania innych dokumentów o charakterze programowym.

W roku 2021 odbyło się jedno spotkanie Społecznej Rady Kultury.

21.2.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI

Liczba grup

Liczba uczestników

Chór „Lutnia”

1

50

Zajęcia wokalne

1

8

ognisko muzyczne

1

5

Taniec towarzyski dla dzieci
Taniec towarzyski dla dorosłych

1
3

15
44

Zajęcia baletowe

3

25

Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”

1

20

Orkiestra dęta Mini Band

1

5

Koło szachowe (dzieci)
Koło szachowe (dorośli)

2
1

15
10

Zajęcia teatralne „Grupa M”

1

10

Uniwersytet Trzeciego Wieku

1

110

Zajęcia taneczne – hip hop, zumba

1

30
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Forma zajęć
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21.2.1. Gminne Centrum Kultury w Czersku
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2021 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami, przedstawia poniższa tabela.

Zajęcia mażoretek

1

20

Zajęcia wokalno-instrumentalne

1

20

Zajęcia taneczne Salsation

1

30

Zajęcia plastyczne

2

25

21.2.2. Filia GCK Dom Kultury w Rytlu
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2021 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami, przedstawia poniższa tabela.
Forma zajęć

Liczba grup

Liczba uczestników

Nauka gry na instrumentach

2

10

Zajęcia z akompaniamentem

2

12

Zajęcia wokalne

5

8

Zajęcia wokalno-muzyczne

4

7

Zajęcia wokalne dla seniorów

1

12

Koło plastyczne

1

10

Warsztaty kulinarne

1

6

Klub gier planszowych

1

7

Kącik gracza

1

9

Dyskusyjny Klub Książki

1

11

Zajęcia ruchowo-sensoryczne dla dzieci do lat 5

1

15

Zajęcia z szermierki

1

6

Zumba dla dzieci

1

14

Fitness dla dorosłych

1

16

Liczba grup

Liczba uczestników

Nauka gry na instrumentach

5

b.d.

Kuchcikowo

2

10

Plastusiowo

2

15

Kółko plastyczne

3

12

Klub gier planszowych

1

8

Bajkowisko

2

30
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21.2.3. Filia GCK Dom Kultury w Łęgu
Stałe formy działalności, które w pierwszym kwartale 2021 r. funkcjonowały regularnie, a w kolejnych,
zgodnie z możliwościami, przedstawia poniższa tabela.

Nauka tańca

1

50

Zumba dla dzieci

1

16

Zajęcia ruchowe dla młodzieży

1

25

Klub Seniora „Wiktoria”

1

12

Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki”

1

13

21.2.4. Biblioteki
Rok 2021 był dla działalności wszystkich bibliotek rokiem wyjątkowym i ze względu na panującą epidemię
dość trudnym. Ze względów sanitarnych działalność bibliotek musiała być okresowo ograniczana. Po
ponownym otworzeniu dla czytelników bibliotek wznowiono wypożyczanie księgozbioru. Utrzymano
jednak możliwość rezerwacji książek drogą mailową oraz telefoniczną. Osobom starszym
i niepełnosprawnym książki dostarczane były, w miarę zgłaszania takich potrzeb, bezpośrednio do
domów.
Księgozbiór systematycznie uzupełniany jest w nowości wydawnicze z funduszy pozyskanych z Biblioteki
Narodowej oraz dotacji organizatora. W minionym roku do publicznych bibliotek zakupionych zostało
1760 książek drukowanych, z tego 1191 ze środków budżetu GCK w Czersku i 569 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) QUIZ „Patriotyczny – co Polak wiedzieć powinien” on-line z okazji obchodów Święta Narodowego
Trzeciego Maja,
2) Aneks literacki – spotkanie przy kawie z Barbarą Woźniak wokół książki „Niejedno”, w ramach
obchodów urodzin miasta,
3) spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki w Czersku dla dorosłych, działającego
w bibliotece, które odbyły się w 2021 roku trzykrotnie,
4) lekcje biblioteczne – odbyły się 3 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 44 dzieci
z czerskich szkół i przedszkoli,
5) Dzień Bezpiecznego Internetu – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości
na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji,
6) GCK Biblioteka Publiczna w Czersku, wprost z kancelarii Prezydenta RP, pozyskała specjalny
stempel, którego odbicie można umieścić na pamiątkę w książkach Gabrieli Zapolskiej
„Moralność pani Dulskiej”,
7) Narodowe Czytanie 2021 – w minionym roku lekturą jubileuszowego, dziesiątego Narodowego
Czytania została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
8) spotkanie Autorskie z Danielem Kocujem autorem książki Bike’owa podróż z Sydney do
Szczecina!, które odbyło się we wrześniu w Bibliotece Publicznej w Czersku,
9) jubileusz 15-lecia DKK moderatorów z województwa pomorskiego zorganizowany przez
pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku 10 września 2022 r.
w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we
Wdzydzach Kiszewskich,
10) warsztaty "Programowanie-Ekologia na co dzień” odbyły się, zorganizowane przez Pracownię
Orange w Rytlu, również w czerskiej bibliotece,
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21.2.4.1. GCK Biblioteka Publiczna w Czersku
GCK Biblioteka Publiczna w Czersku posiada 796 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 27.382
woluminów. W minionym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała również następujące
przedsięwzięcia:

11) spotkanie autorskie z poetą Karlem Grenzlerem, które 26 listopada w Gminnym Centrum Kultury
w Czersku zwieńczyło plener „Ogrody jesieni – piękno Gminy Czersk”,
12) „Mała książka – wielki człowiek” – w 2021 roku Biblioteka Publiczna w Czersku kontynuowała
udział w projekcie realizowanym przez Instytut Książki pod nazwą „Mała książka – wielki
człowiek”.
21.2.4.2. GCK Biblioteka Publiczna w Rytlu
GCK Biblioteka Publiczna w Rytlu posiada 190 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 4129 woluminów.
W zbiorach bibliotecznych znajduje się też 79 audiobooków. W minionym roku jednostka zorganizowała
lub współorganizowała następujące przedsięwzięcia:
1) Noc Bibliotek – Biblioteka Publiczna w Rytlu uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
2021, która odbyła się w dniach od 9 do 11 października,
2) zajęcia biblioteczne – w poszukiwaniu Reniferów Św. Mikołaja – w grudniu w rytelskiej bibliotece
odbyły się zajęcia związane z poszukiwaniem reniferów Świętego Mikołaja,
3) Dzień Bezpiecznego Internetu – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości
na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji,
4) warsztaty "Programowanie-Ekologia na co dzień – segregacja odpadów", które odbyły się 28
października 2021 r.w Pracowni Orange w Rytlu, w ramach programu „Pracownie Orange”
sfinansowanego ze środków Fundacji „Orangesy”.
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21.2.4.3. GCK Biblioteka Publiczna w Łęgu
GCK Biblioteka Publiczna w Łęgu posiada 174 czytelników. Księgozbiór biblioteki liczy 4895 woluminów.
W minionym roku w jednostce powstał „Klub gier planszowych i fabularnych”, którego spotkania odbywają
się raz w tygodniu, a uczestniczy w nich każdorazowo około 15 osób.

22. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
W 2021 r. Gmina Czersk podejmowała szeroko zakrojone działania mające na celu spopularyzowanie
walorów przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych Gminy Czersk. Prowadzona,
rozbudowywana i uaktualniana była na bieżąco strona urzędu www.czersk.pl, a także profil naszej gminy
na Facebook’u https://www.facebook.com/gmina.czersk.

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 Alei 1000-lecia, Park Kociewski znajdujący się przy
ul. 21 Lutego oraz Park Kaszubski przy ul. Chojnickiej,
2) stadion miejski wraz z kompleksem boisk Orlik w Czersku przy ul. 21 Lutego,
3) boisko sportowe w Rytlu i w Łęgu,
4) boiska gminne – Gutowiec, Zapędowo, Odry, Będźmierowice, Mokre, Mosna, Kurcze, Klaskawa,
5) 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,
6) siłownie zewnętrzne – Będźmierowice, Malachin, Łąg, Wieck, Krzyż, Klaskawa,
7) place rekreacyjne – Łąg-Kolonia, Łukowo, Klaskawa, Złotowo, Łubna,
8) Otwarte Strefy Aktywności – Odry, Wieck, Zapędowo, Rytel, Gutowiec,
9) bulodrom 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,
ścieżki rowerowe,
przystanie kajakowe: Odry, Wojtal, Złe Mięso, Rytel.

22.2.

RADA SPORTU

Strona

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,
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Od 2020 r. działa Rada Sportu Gminy Czersk, w której skład 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 w szczególności:

4) inspirowanie działań, których efektem są dodatkowe środki finansowe,
5) promowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,
6) opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie sportu i rekreacji.
Ze względu na sytuację pandemiczną w roku 2021 odbyło się tylko jedno spotkanie Rady Sportu Gminy
Czersk.

22.3.

KLUBY I ORGANIZACJE SPORTOWE

Nazwa zadania

Kwota
dotacji w zł

1.

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Borowiak”

Szkolenie sportowe oraz udział
w rozgrywkach sportowych

93.740,00

2.

Stowarzyszenie „Brda Rytel”

Szkolenie sportowe w piłce nożnej oraz
organizacja zawodów, meczów, turniejów
i rozgrywek ligowych

63.500,00

3.

Miejski Klub Sportowy
Handball Czersk

Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych
i towarzyskich drużyny seniorów piłki ręcznej
MKS Handball Czersk

36.286,00

4.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Pol”

Jestem czerszczanką – gram w ręczną

39.100,00

5.

Aktywna Dwójka
Stowarzyszenie „Barka”

Szkolenie chłopców w zakresie piłki ręcznej
w Szkole Podstawowej

30.238,00

6.

Klub Sportowy „Olimpia”

Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w rozgrywkach sportowych piłki nożnej

24 190,00

7.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Razem”

Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału
w zawodach i rozgrywkach sportowych

19.958,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Czersku

Szkolenie sportowe żeglarstwo

15.200,00

Strona

Nazwa podmiotu
dotowanego

L.p.
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W ramach ogłoszonego przez burmistrza Czerska konkursu ofert o dotacje na realizację w 2021 r. zadań
własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyłonione zostały następujące
kluby sportowe i stowarzyszenia.

9.

Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska
Pomorskie

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

7.559,68

10.

Klub Piłkarski Zieloni Łąg

Łęska piłka nożna

12.095,00

11.

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Borowiak”

Organizacja udziału w zawodach
i rozgrywkach IV ligi pomorskiej (małe granty)

20.000,00

RAZEM

361.866,68

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.
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 roku 2021 obowiązywała uchwała nr XXIV/286/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września
2020 r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów
sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości.
22.4.1. Środki na stypendia i nagrody sportowe
W roku 2021, za wybitne osiągnięcia sportowe, zostały przyznane stypendia i nagrody sportowe, których
łączna kwota wyniosła 45.304,00 zł. Przyznane stypendia sportowe to 8.404,00 zł, natomiast wartość
przyznanych nagród to 36.900,00 zł.
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22.4.3. Analiza porównawcza
W roku 2021 przeznaczono o 45.796,00 zł mniej środków na nagrody i stypendia niż w roku poprzednim,
jednak liczba nagrodzonych osób utrzymała się na zbliżonym poziomie – w 2021 r. łącznie nagrodzono
22 osoby, podczas gdy w roku 2020 takich osób było 24.
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22.4.2. Liczba przyznanych stypendiów i nagród
W roku 2021 stypendium sportowe uzyskało 9 osób. Jednocześnie wydano 13 decyzji, w których
przyznano nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

22.5.

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Strona
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W 2021 r. Gmina Czersk zakwalifikowała się do udziału w kolejnej edycji projektu „Lokalny Animator
Sportu”, którego operatorem jest Instytut Sportu w Warszawie. Projekt 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. Animatorzy 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 roku 2021 Centrum Usług Społecznych w Czersku, po przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, przejęło dotychczasowe zadania, a więc również te z zakresu pomocy społecznej.
Oznacza to, że CUS jest również jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zatem
w swych działaniach wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Tym samym CUS
realizował, wskazane w wyżej cytowanej ustawie zadania własne, jak i zlecone. Ponadto, z sukcesem
przystąpił do realizacji zadań pozaustawowych, jak choćby spełniał zapisy wszelakich programów
rządowych, których naczelną misją jest niesienie pomocy. Poniższe tabele przedstawiają wymiar
finansowy zadań realizowanych w 2021 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2021 w zł

1.

Zwalczanie narkomanii

14.999,60

2.

Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

321.570,60

3.

Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej

739,00
Razem

POMOC SPOŁECZNA

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2021 w zł

1.

Koszty pobytu w domach pomocy społecznej

1.631.421,10

2.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne

11.999,00

3.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne (dotacja)

79.832,45

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

320.353,46

zasiłki okresowe – (dotacja)

172.355,55

zasiłki celowe – środki własne

147.997,91

Dodatki mieszkaniowe

637.623,63

4.

5.
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23.2.

337.309,20

Strona

23.1.

Dopłaty do czynszu – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 w tym:

14.870,24

dopłaty do czynszu

14.723,01

koszty obsługi

147,23

Dodatek energetyczny – zadanie zlecone (dotacja) w tym:

3.516,11

dodatek energetyczny

3.447,17

koszty obsługi

68,94

Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)

924.360,41

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

80.954,99

Wynagrodzenie

79.758,61

koszty obsługi

1196,38

10.

Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne 364.912,54)

1.716.042,09

11.

Koszty obsługi Banku Żywności

34.810,06

12.

Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)

352.102,04

13.

Usługi opiekuńcze – zadania własne, w tym:
dotacja „Opieka 75+” – 273.551,10

766.300,30

14.

Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie
stołówek w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania", w tym dotacja – 65.000,00

109.918,00

15.

Prace społecznie użyteczne – zadanie własne

18.270,00

16.

Wspieraj seniora – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

5.716,48

17.

Dzienny Dom Senior+, w tym dotacja – 84.440,00

387.898,75

8.

9.

Razem

23.3.

7.095.989,11

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2021 w zł

1.

Projekt EFS „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób
niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin
na terenie miasta Czersk”

80.950,64

2.
3.

Projekt EFS „Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk”
Projekt EFS „Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk”
– środki własne
Razem

149.500,01
30.199,99
260.650,64
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7.
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6.

RODZINA

Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2021 w zł

Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone (dotacja)

25.477.764,38

Świadczenia

25.261.206,07

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

216.558,31

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)

17.844.907,15

Świadczenia

15.977.562,33

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

535.344,82

Składki emerytalne i rentowe od świadczeń

1.332.000,00

Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)

804.923,90

Świadczenia

802.673,90

koszty obsługi

2.250,00

„Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja)

16.494,84

Świadczenia

16.000,00

koszty obsługi

494,84

5.

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne

91.995,31

6.

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

1.240,74

7.

Wspieranie rodziny

120.952,19

8.

Dobry Start

4.550,90

9.

Rodziny zastępcze

264.050,60

10.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)

279.700,00

1.

2.

3.

4.

Razem

23.5.

44.906.580,01

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.

Nazwa działu

Wykonanie na
31.12.2021 w zł

1.

Ochrona zdrowia

337.309,20

2.

Pomoc społeczna

7.095.989,11

3.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

260.650,64

4.

Rodzina

44.906.580,01
Razem

52.600.528,96
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L.p.
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23.4.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

1.

Opieka wytchnieniowa

63.769,41

2.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

107.129,80
170.899,21
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Razem
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23.6.

24. POLITYKA SENIORALNA

24.1.

STRATEGIA SENIORALNA

Uchwałą nr XVI/201/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 stycznia 2020 r. przyjęto do realizacji
Strategię Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030. Strategia ma na celu stworzenie warunków do
podejmowania działań promujących aktywność Seniorów, podniesienia 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.

24.2.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Wydarzenie

07.06.2021 r.

Spotkanie informacyjne

10.06.2021 r.

Aerobik w Parku Borowiackim

17.06.2021 r.

„Dobre słyszenie” – wykład, badanie, trening słuchowy – Katarzyna Karpus

24.06.2021 r.

Aerobik w Parku Borowiackim

26.06.2021 r.

Wyjazd rowerowy – integracyjny do Łubnej

01-03.07.2021 r.

Urodziny Miasta Czersk

14.07.2021 r.

Nauka obsługi telefonu komórkowego – Rytel

15.07.2021 r.

Aerobik w Parku Borowiackim

31.07.2021 r.

Wyjazd rowerowy – integracyjny do Mosnej

07.08.2021 r.

„Łęskie kapuśniaki” – plener malarski dla seniorów – temat –„Martwa natura
z kapustą w tle”

12.08.2021 r.

Aerobik w Parku Borowiackim

26.08.2021 r.

„Tucholski Park Krajobrazowy” – wykład

28.08.2021 r.

Rolniczo-leśne dożynki gminne

31.08.2021 r.

Spotkanie integracyjne w Rytlu pt. ”W Rytlu nad kanałem”

09.09.2021 r.

Spotkanie z kominiarzem i strażakiem

09.09.2021 r.

Spotkanie z Panią T. Kropidłowską – „Produkt regionalny w krainie swojskich
smaków”

16.09.2021 r.

Podstawowa wiedza prawna dla Seniora – spotkanie z prawnikiem

30.09.2021 r.

„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” – wykład. Warsztat, dyskusja

02.10.2021 r.

„Pieczenie Bulwy” – spotkanie integracyjne w Klaskawie

Strona
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24.2.1. „Czerski Senior”

28.10.2021 r.

Eko konferencja z cyklu "Zielony Czersk"

13.11.2021 r.

Gminny Dzień Seniora

24.11.2021 r.

Warsztaty – malowanie węglem – Teresa Mundra

25.11.2021 r.

„Świat wyobraźni seniora i juniora” – gry stolikowe

01.12.2021 r.

„Ozdoby bożonarodzeniowe” – warsztaty

08.12.2021 r.

„Ozdoby bożonarodzeniowe” – warsztaty

13.12.2021 r.

Zeszyty Czerskie – wykład – Bogumiła Milewska – Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Czerskiej

24.2.2. Dotacje dla organizacji pozarządowych
W 2021 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

24.3.

30.000

CZERSKA KARTA SENIORA

Program „Czerska Karta Seniora” realizowany na podstawie uchwały XI/129/19 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 lipca 2019 r. Program ma na celu:

Od początku istnienia programu do końca 2021 r. wydano 1.582 karty i podpisano porozumienia z 22
przedsiębiorcami – partnerami programu CzKS.
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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.
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2)
3)
4)
5)
6)

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. Rada została powołana na trzyletnią kadencję 2018 – 2021.
Czerska Gminna Rada Seniorów w roku 2021 odbyła 5 zebrań, podczas których omawiano między
innymi:
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utworzenie strony „Czerska Senioriada”,
problematykę ekoprodukcji,
organizację konferencji „Zielony Czersk”,
konkurs fotograficzny „Aktywny Senior”,
program „Koperta Życia”,
fundusz Akumulator Społeczny,
współpracę z Młodzieżową Radą Miejską.
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2)
3)
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6)
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25. OCHRONA ZDROWIA

25.1.

ORGANIZACJA

Podmioty lecznicze udzielające na terenie gminy Czersk świadczeń zdrowotnych to:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku,
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

Udzielane świadczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Czersku

podstawowa opieka zdrowotna
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
świadczenia pielęgniarki szkolnej
PROFILAKTYKA 40 PLUS
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –
I Poziom Referencyjny

2.

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
świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w
ramach grupowej profilaktyki fluorkowej

3.

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

świadczenia położnej POZ

4.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls”

świadczenia pielęgniarki POZ

1.
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Świadczeniodawca

L.p.
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W minionym roku na terenie gminy Czersk kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowali
następujący świadczeniodawcy:

5.

Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech
Stanisław Rolbiecki

leczenie stomatologiczne

6.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Brusmed"

rehabilitacja lecznicza

7.

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 W CZERSKU

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 – 2023 na mocy uchwały nr III/40/18 Rady
Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. W 2021 roku rada odbyła siedem posiedzeń.
25.3.2. Świadczenia udzielone przez SP ZOZ
SP ZOZ w ramach działalności w roku 2021 udzielił świadczeń w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wizyty lekarskie dzieci do 18 roku życia
wizyty lekarskie dorosłych
szczepienia przeciw grypie
szczepienia przeciw Covid-19
szczepienia dzieci i młodzieży
badania cytologiczne (XI – XII/2021r.)
bilanse
patronaże

– 22.113,
– 39.116,
– 142,
– 13.377,
– 2320,
– 30,
– 723,
– 166.

szczepienia przeciw COVID-19,
szczepienia przeciw grypie,
Profilaktyka Chorób Naczyń Mózgowych CHNM,
Profilaktyka Chorób Układu Krążenia CHUK,
Kordian – Ogólnopolski Program Profilaktyki w Zakresie Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca,
Profilaktyka 40 Plus – celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia
świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych.
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25.3.3. Programy zdrowotne realizowane przez SP ZOZ
SP ZOZ w ramach działalności w roku 2021 realizował następujące programy zdrowotne:

25.3.4. Środki zewnętrzne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2021 roku aktywnie poszukiwał
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację lub rozszerzenie prowadzonej działalności,
w tym:

Strona

148

1) podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na utworzenie Ośrodka Środowiskowej
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na kwotę 189.994,95 zł,
2) podpisał umowę na sfinansowanie z budżetu gminy świadczeń rehabilitacyjnych dla
mieszkańców Gminy Czersk – w 2021 roku wykonano 27.847 świadczeń dla 899 pacjentów,
3) podpisał umowę na sfinansowanie z budżetu gminy świadczeń z zakresu kardiologii – w 2021
roku wykonano 581 świadczeń dla 276 pacjentów.

26. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

26.1.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ

26.1.1. Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla KP w Czersku
Koszt zakupu nowego auta wyniósł około 126.567,00 zł. Dofinansowanie z Gminy Czersk wyniosło
62.500,00 zł. Zakupiono samochód Kia Sportage 1,6.
26.1.2. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla KP 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

26.2.1. Wykaz jednostek
L.p.

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

11.

Wieck

1912

12.

Zapędowo

1903

13.

Złe Mięso

1967

Marka i typ

Rok produkcji

Jednostka

1.

Mercedes Benz Atego 1326 Af

2007

OSP Gotelp

2.

Iveco Daily

2014

OSP Czersk

3.

Renault Master

2003

OSP Czersk
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26.2.2. Pojazdy na wyposażeniu OSP na dzień 31.12.2021 r.

4.

Scania P450

2019

OSP Czersk

5.

K.T.S. Suski

2020

OSP Czersk

6.

Iveco Magirus

1992

OSP Czersk

7.

Renault MDB 3D

2021

OSP Czersk

8.

Renault R45

1990

OSP Łąg

9.

Mercedes Benz 1019AF

1981

OSP Będźmierowice

10.

Ford Transit

2003

OSP Mokre

11.

Rydwan

2020

OSP Mokre

12.

Iveco 100E21

2000

OSP Odry

13.

Renault Premium 260

2001

OSP Rytel

14.

Faro Fa 85 A S6 Solidus

2016

OSP Rytel

15.

Basic

2019

OSP Rytel

16.

Ford Ranger

2011

OSP Rytel

17.

Volvo

2019

OSP Rytel

18.

Star 266

1989

OSP Malachin

19.

Jelcz 422

1997

OSP Krzyż

20.

Volkswagen Transporter

1994

OSP Złe Mięso

21.

Iveco Magirus

1980

OSP Wieck

22.

Mercedes-Benz 1222 AF

1988

OSP Zapędowo

23.

Lublin

1999

OSP Stare Prusy

26.2.3. Nowy sprzęt dla OSP

26.2.3.3. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku
Zakupiono agregat FOGO FV20540TRA za kwotę 19.999,00 zł.
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26.2.3.2. Przyczepka wężowa dla OSP w Mokrem
Jednostka OSP Mokre zakupiła przyczepkę marki Rydwan wraz z zabudową pod węże gaśnicze. Koszt
dofinansowania wyniósł 8.000,00 zł.
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26.2.3.1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Czersku
Samochód kosztował 809.340,00 zł. Jego zakup został sfinansowany przede wszystkim z budżetu Gminy
Czersk – 430.000,00 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, przy wsparciu innych instytucji i firm. Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault posiada
napęd 4x4 oraz zbiornik na wodę o pojemności 3 tysięcy litrów. Zastąpił on dotychczas używany
samochód Mercedes Benz, który został przekazany do jednostki OSP w Gotelpiu.

26.2.3.4. Zakup samobieżnej drabiny dla OSP w Czersku
Samobieżna drabina z koszem przyjechała do Czerska z jednostki w Boizenburgu. Wraz z certyfikacją
CNBOP kosztowała 36.000,00 zł. Pojazd ma 26 lat i niecałe 30 tys. kilometrów przebiegu. Robocza
wysokość drabiny wynosi 24 metry, ma też spory zasięg wokół siebie. Jest w idealnym stanie
technicznym.

26.3.

MONITORING GMINNY

26.3.1. Organizacja systemu
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. 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 65 kamer miejskich 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, Starogardzka i 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 2021 roku policja otrzymała 149 zgłoszeń od pracowników urzędu obserwujących obraz z kamer
miejskiego monitoringu. 102 z nich dotyczyły spożywania alkoholu, głównie na ulicy i placu Ostrowskiego,
na ulicy Rynkowej oraz w Parku Borowiackim. 47 interwencji dotyczyło innych zdarzeń – związanych
z nieprzestrzeganiem obostrzeń dotyczących pandemii, wypadków drogowych oraz bójek.
W minionym roku, na wniosek policji, przekazano również 42 nagrania z kamer monitoringu miejskiego
na potrzeby prowadzonych postepowań.
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26.3.2. Rozbudowa systemu
W roku 2021 Gmina Czersk kontynuowała inwestycje w poprawę bezpieczeństwa. W 2021 roku na
rozbudowę monitoringu przeznaczono 67.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zamontowano cztery
kamery na promenadzie w Rytlu. Obserwacją został objęty teren kąpieliska oraz część promenady,
zakupiono także nowy 16 kanałowy rejestrator. Montaż kamer właśnie w tej okolicy był spowodowany
skargami od mieszkańców Rytla. Zgłaszają oni, że w tym miejscu często zbierają się grupki osób
spożywających alkohol. Zdarzało się też tak, że elementy małej architektury, zamontowane na
promenadzie, były zniszczone. Jest to I etap zadania, które będzie kontynuowane w następnych latach.
Druga część inwestycji dotyczyła rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Czersku. Kamery
rozmieszczone zostały tak, aby zachować, w miarę możliwości, ciągłość obserwacji. Nowe kamery
zostały zainstalowane na ul. Gen. Hallera, na targowisku, na rondzie na ulicy Matejki, w pobliżu nowej
Biedronki oraz na ulicy Jana Pawła II – na dojeździe do galerii handlowej. Ta ostatnia będzie
obserwowała także ulicę Dąbrowskiego i Lipową. W ten sposób cały ciąg drogowy od ulicy Matejki do
Hallera będzie objęty monitoringiem. Ostatnie 2 kamery zostały zamontowane na Alei 1000-lecia
umożliwiają obserwację od ul. Browarowej do okolic ronda przy ul. Starego Urzędu. Dodatkowo za kwotę
10 tys. zł został zainstalowany monitoring przy nowej świetlicy w Łęgu-Kolonii.

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 2021 rok – uzgodniony z Wojewodą Pomorskim
oraz zatwierdzony przez Burmistrza,
3) plan działania szefa obrony cywilnej Gminy Czersk w 2021 r. – uzgodniony ze Starostą
Chojnickim i zatwierdzony przez Burmistrza,
4) plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Czersk
na 2021 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 – uzgodniony z Wojewodą Pomorskim.
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Rok 2021 był kontynuacją działań związanych ze stanem epidemii. W związku z powyższym Burmistrz
Czerska był zobligowany do podjęcia działań zabezpieczających społeczeństwo przed zakażeniem
wirusem COVID-19. W związku z powyższym wprowadzono na terenie Urzędu Miejskiego wiele
rozwiązań mających na celu zapewnienie nieprzerwanej i bezpiecznej obsługi interesantów.
Na potrzeby walki z epidemią pozyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego płyny dezynfekujące
oraz 85.000 maseczek ochronnych, które przy pomocy druhów strażaków zostały rozprowadzone wśród
mieszkańców Gminy Czersk.

