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Wstęp i ogólna charakterystyka gminy
Raport o stanie Gminy Rojewo został opracowany w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z p. zm. ). Niniejszy raport
podsumowuje działalność samorządu gminy Rojewo za rok 2019.
Głównym celem przygotowania Raportu o stanie Gminy Rojewo jest ukazanie rzetelnego obrazu
sytuacji Gminy w ujęciu gospodarczym i społecznym w 2019 roku. Obejmuje on omówienie takich
obszarów jak: ochrona środowiska naturalnego, demografia i przedsięwzięcia prorodzinne, oświata
i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rolnictwo i funkcjonowanie gminnych jednostek
organizacyjnych. Raport o stanie Gminy Rojewo jest swoistym zbiorem wiedzy o kierunkach
działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej oceny wizerunku i gospodarki,
opartej na faktach i dokładnych informacjach.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje podsumowanie działalności w roku 2019, przede
wszystkim realizację uchwał Rady Gminy, polityk, programów i strategii za rok 2019.
Informacje zawarte w raporcie pozwolą mieszkańcom Gminy Rojewo na zapoznanie się z sytuacją
społeczno-gospodarczą tutejszego samorządu oraz na zgłębienie i poszerzenie wiedzy o
funkcjonowaniu gminy, także podstawę do rozmów z mieszkańcami, aby jeszcze lepiej poznać ich
potrzeby i oczekiwania w zakresie rozwoju Gminy Rojewo.
Za najbardziej atrakcyjną przyrodniczo część gminy uznaje się jej północne tereny gdzie
znajduje się część Puszczy Bydgoskiej. Jest to duży leśny kompleks o powierzchni ponad 45 tys. ha.
Charakteryzuje się ona występowaniem rozległych pól wydm śródlądowych, porośniętych borem
sosnowym z domieszkami gatunków liściastych dębu, brzozy, grabu i innych. Na skraju Puszczy
położone są takie miejscowości jak: Rojewice, Zawiszyn, Dąbrowa Mała, Osiek Wielki, Osieczek,
Jarki i Glinno Wielkie. Jest to miejsce, w którym możemy zaznać spokoju, gdyż jest oddalone od
miejskiego zgiełku. Bliskie otoczenie lasów oraz czyste powietrze zachęcają do spacerów jak
również wycieczek rowerowych. Przez te tereny płynie również ciek wody Zielona Struga, który
jest dodatkową atrakcją. Jest to lewy dopływ Wisły, który ukształtował naturalną dolinę zaczynającą
się od wsi Osiek Wielki i biegnie przez miejscowość Jarki, która stała się idealnym miejscem na
letni wypoczynek dla mieszkańców pobliskich miast. Jak również coraz częściej osiedlają się tutaj
na stałe. Można oddychać tam świeżym powietrzem i wybrać się na spływ kajakowy. Na terenie
gminy znajduje się ustanowiony w 2015 r. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko – Bydgoskiej cześć wschodnia i zachodnia. Podstawowym jego celem jest racjonalna
gospodarka leśna polegająca na różnorodności biologicznej siedlisk Puszczy Bydgoskiej oraz
ochrona wydm.
Gminę Rojewo zamieszkuje na 31.12.2019r. 4571 osób. Dominującym działem gospodarki
w gminie jest rolnictwo usytuowane w południowej części gminy gdzie występują czarne ziemie
kujawskie.
Całkowita powierzchnia gminy zajmuje 12 021 ha (120,21 km2).
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Rysunek 1 Granice administracyjne gminy Rojewo
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STATYSTYKA LUDNOŚCI
a) ROJEWO (0407082)
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b) DĄBIE
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b) DĄBROWA MAŁA
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b) GLINKI
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b) JARKI
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b) ŻELECHLIN

87

STATYSTYKA MIESZKAŃCóW WG WIEKU I PŁCI

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
79
28
51
23
24
154
88
39
23
1532
0
254
0
2295

Kobiet
73
27
44
27
19
119
83
40
20
0
1316
0
508
2276

Ogółem
152
55
95
50
43
273
171
79
43
1532
1316
254
508
4571

Na terenie gminy Rojewo znajdują się zakłady przemysłowe :
•

Biogazownia w Liszkowie – jedna z największych biogazowni w Polsce i jedyna taka instalacja w województwie kujawsko-pomorskim. Jej łączna moc to 2,1 megawatów.

•

Firma ‘’ZŁOTECKI’’- fabryka ta zajmuje się głownie produkcją tłoków silnikowych.

•

FRUTINO- grupa powstała z inicjatywy młodych, prężnie działających sadowników. W
swojej firmie oferują następujące owoce: jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie oraz borówki amerykańskie.

•

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jezuickiej Strudze – ubojnia drobiu, która spełnia wysokie wymogi technologiczne i ekologiczne nakładane przez Unię Europejską.

•

Struga S.A. –realizuje odbiór i utylizację zwierząt oraz wszelkich odpadów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

•

W dziedzinie obsługi ruchu turystycznego w 2005 roku zbudowany został stylowy dwór
biesiadny z miejscami noclegowymi.
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Władze lokalne, gminne i jednostki organizacyjne

Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Rojewo – Rafał Sebastian Żurowski.
Rada Gminy jako organ uchwałodawczy.
Rada Gminy Rojewo składa się z 15 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy – Joanna Mąka,
Wice-Przewodniczący Rady Gminy – Adam Wesołowski
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ROJEWO
Na terenie Gminy funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Gminy Rojewo:
1. Urząd Gminy w Rojewie. Plan budżetu jednostki na 2019 r. wynosił 8.487.187,90 złotych
natomiast w 2019 r. wykorzystano 6.531.966,11 złotych. W jednostce zatrudnionych było
23 pracowników administracyjnych w tym dwie osoby na zastępstwo na czas nieobecności
innych pracowników, 10 pracowników gospodarczych w tym 2 pracowników na robotach
publicznych.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie. Plan budżetu jednostki na 2019 r. wynosił 8.122.830,09 zł, natomiast w 2019 r. wykorzystano 7.994.324,45 zł. W jednostce zatrudnionych było 9 pracowników, w tym jeden w zastępstwie na czas nieobecności innego
pracownika.
3. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie Na rok 2019 zaplanowano środki w
wysokości 356 442,00 zł, z których wykorzystano do 31.12. 2019 r. kwotę 351 703,01 zł,
co stanowi 98,67 % budżetu.
Gmina Rojewo prowadzi następujące jednostki oświatowe:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie w skład którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z Filiami w Ściborzu i Liszkowie,
- Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie
2. Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach.
Na działalność szkół na 2019 r. zaplanowano 4 734 089,11 zł do dnia 31.12.2019 r.
wykorzystano kwotę 4 644 702,09 .
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie oraz dwie filie w Rojewicach i w Jezuickiej Strudze.
Przyznano dotację na 2019 r. w kwocie 217.383,00 złotych natomiast w 2019 r. wykorzystano
191.516,00 złotych. Zatrudnionych łącznie było 4 pracowników ( 2,32 etatu).
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Infrastruktura Techniczna – Urząd Gminy Rojewo
Cała sieć LAN utworzona jest w oparciu o środowisko DOMENOWE zainstalowane na
SERWERZE marki DELL (Windows SERWER 2008 R2 ) Sieć lokalna zawiera ponad 30
komputerów i urządzeń przenośnych. Na każdej stacji roboczej zainstalowany jest system
antywirusowy marki BITDEFENDER. Dodatkowo nad bezpieczeństwem całego systemu czuwa
Router klasy UTM FortiGate 60D z wewnętrznym firewallem.
Lp.
1.

Nazwa oprogramowania
U.I. Info-System (Groszek)

2.

System Informacji Prawnej LEX –
Lex dla Administracji
wersja online dostęp dla
wszystkich pracowników
Urzędu Gminy w Rojewie
System Informacji Prawnej LEX –
Lex RODO wersja online
dostęp dla jednego pracownika Urzędu Gminy w
Rojewie
Infostrada Kujaw i Pomorza - Aplikacja ERGO,
Mdok, RBIP
Microsoft Office 2020

3.

3.

4.

5.

Edytor XML Legislator
Standard

6.

Program Antywirusowy –
BitDefender

7.

PB_USC

Opis oprogramowania
Wersja
Oprogramowanie w skład którego wchodzą apli- Sieciowa
kacje: Księgowość budżetowa z planowaniem,
System księgowości podatków i opłat, System
wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych,
System wymiaru podatku od środków transportowych, Program kadrowo płacowy, System Ewidencji Ludności, Moduł Rejestr Wyborców.
System Informacji Prawnej LEX to program dla Sieciowa
profesjonalistów poszukujących szerokiej i aktualnej informacji prawnej.

System Informacji Prawnej LEX to program dla Sieciowa
profesjonalistów poszukujących szerokiej i aktualnej informacji prawnej.

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Sieciowa
Administracji i Informacji Przestrzenne
Office 2020 Professional Plus to najbogatsza edycja najnowszego pakietu biurowego, który stworzony
został
przez
firmę
Microsoft.
W jej skład wchodzą takie aplikacje jak edytor
tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, narzędzie do przygotowywania prezentacji multimedialnych PowerPoint i wirtualny notes OneNote, a
także klient poczty e-mail Outlook, system obsługi relacyjnych baz danych Access, narzędzie DTP
Publisher oraz komunikator Lync.
Edytor Aktów Prawnych XML Legislator
Standard służy do tworzenia aktów prawnych
i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów
prawnych
Oprogramowanie antywirusowe Bitdefender z
wbudowanym wewnętrznym firewallem na 30
stanowisko.
System rejestracji Stanu Cywilnego

Wersja Live
365 – 10 Stanowiskowa

Wersja stanowiskowa –
ilość 1

Wersja oparta
o chmurę – 30
stanowisk
Wersja stanowiskowa –
ilość 1
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Windows 7 – szt. 5
Windows 8.1 – szt. 1
Windows 10 – szt. 12
Windows Serwer 2008 R2 – szt. 2
Program Płatnik umożliwia płatnikom składek
tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS
dokumentów ubezpieczeniowych.

8.

Systemy Operacyjne

9.

Płatnik

10.

BESTIA

Informatyczny System Zarządzania Budżetami
Jednostek Samorządu Terytorialnego

11.

Pefron - offline

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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7zip

Aplikacja do rozpakowywania archiwum

Box

Wersja na
licencji darmowej – 1
stanowisko
Program darmowy dla
jednostek samorządu terytorialnego – 2
stanowiska
- 1 stanowisko

30-stanowisk
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Informacje finansowe i inwestycyjne
Wykonanie budżetu Gminy Rojewo
Budżet na 2019 rok przyjęty został uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r
W trakcie roku budżetowego 2019 zmiany w budżecie wprowadzone zostały ośmioma uchwałami
Rady Gminy oraz trzydziestoma pięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.
Plan budżetu Gminy zgodnie z Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r. po zmianach, na dzień
31 grudnia 2019 r. po stronie dochodów wynosił 23.433.496,95 zł, a po stronie wydatków
24.711.908,63 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami
w kwocie 1.278.411,68 zł to planowany deficyt, którego sfinansowanie planowane było
z kredytów i pożyczek w kwocie 903.151,71 zł i wolnych środków w wysokości 375.259,97 zł
Planowane przychody w kwocie 1.778.678,16 zł dotyczyły tzw. wolnych środków, jakie
pozostały z roku 2018 w kwocie 875.526,45 zł i przychodów z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie 903.151,71 zł. Planowane rozchody w kwocie 500.266,48 zł dotyczyły spłat wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramami
spłat w pełnej wysokości.
W ramach udzielonych Wójtowi upoważnień zawartych w uchwale Nr III/11/2018 Rady
Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok
korzystano z następujących upoważnień:
1. Dokonano spłat zobowiązań w 2019 roku w kwocie 500.266,48 zł,
2. Dokonano zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta – 35 razy.
Z pozostałych upoważnień dotyczących:
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w roku budżetowym 2019 nie korzystano, gdyż
pierwotnie planowano pożyczki i kredyty wg harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w II
półroczu 2019 r., a z uwagi na niemożność pozyskania środków zewnętrznych w 2019 roku nie było
potrzeby zaciągania zobowiązań na kwotę 903.151,71 zł na pokrycie planowanego deficytu.
Realizacja budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:
1.Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 23.433.496,95 zł zostały wykonane w kwocie
23.232.411,75 zł, co stanowi 99,14 % planu rocznego, z czego:
− dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23.188.876,92 zł, zostały zrealizowane
w kwocie 23.000.701,77 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego,
− dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 244.620,03 zł, zostały zrealizowane
w kwocie 231.709,98 zł, co stanowi 94,72 % planu rocznego.
2.Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 24.711.908,63 zł zrealizowano w kwocie
22.257.754,38 zł, co stanowi 90,07 % planu rocznego, z czego:
1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.880.611,88 zł zostały zrealizowane
w wysokości 21.721.244,59 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego,
2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.831.296,75 zł zrealizowano w kwocie
536.509,79 zł, co stanowi 29,30 % planu rocznego.
W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki poniesione na:
1. pomoc społeczną i rodzinę
- 35,92 %,
2. oświatę
- 29,54 %,
3. administrację
- 14,70 %,
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4. gospodarkę komunalną
- 6,56 %,
5. rolnictwo i łowiectwo
– 2,85 %,
6. kulturę i sport
- 3,13 %,
7. transport i łączność
- 3,26 %,
8. inne
- 4,04 %.
3.Przychody zaplanowane w kwocie 1.778.678,16 zł zrealizowano w kwocie 875.526,45 zł, co
stanowi 49,22 % planu rocznego, a są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2018.
W związku z niższą niż planowano realizacją wydatków majątkowych w 2019 r. ze względu na
czynniki zewnętrzne nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów i pożyczek.
4.Rozchody planowane w kwocie 500.266,48 zł zrealizowane zostały w kwocie 500.266,48 zł, co
stanowi 100% planu rocznego.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.527.551,19 zł, co w stosunku do planowanych
dochodów stanowi 10,79 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych.
Na wydatki majątkowe w roku 2019 r. zaplanowano kwotę 1.831.296,75 zł, z czego na dzień
31 grudnia 2019 r. wydatkowano 536.509,79 zł, co stanowi 29,30% planu rocznego (zestawienie
tabelaryczne w załączeniu). Główną przyczyną tego stanu była przedłużająca się procedura
weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym przez Instytucję Zarządzającą
planowanego projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”
jak również z przedłużającą się procedurą na środki pochodzące z PROW na budowę boiska w
Rojewicach i przebudowę placów zabaw w miejscowościach: Rojewo, Jezuicka Struga i Rojewice.
Wykonanie wydatków majątkowych rzutuje również na wykonanie ogółem wydatków
budżetowych, które na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią 90,07% planu rocznego.
Zgodnie z zamierzeniami w 2019 roku planowano sfinansować wydatki majątkowe z:
- dochodów własnych – kwota 837.107,01 zł (45,71 % planu ogółem wydatków majątkowych),
- kredytów i pożyczek – kwota 903.151,71 zł (49,32 % planu ogółem wydatków majątkowych),
- dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020 – 64.038,03 zł (3,50% planu ogółem wydatków majątkowych),
- innych źródeł (FOGR) – 27.000,00 zł (1,47% planu ogółem wydatków majątkowych).
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Analiza wydatków majątkowych za 2019 r.
Lp. Rozdz.
§

1
1.

2
01010

3
6050

2.

01041

6059

3

01041

6059

4.

01041

6050

5.

01041

6050

6.

60016

6050

7.

60016

6050

8.

60016

6050

9.

60016

6050

10.

60016

6050

Nazwa zadania

4
Budowa 45 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Rojewo
Budowa boiska sportowego w
Rojewicach
Przebudowa placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej w Rojewie
Przebudowa placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej w Jezuickiej Strudze
Przebudowa placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej w Rojewicach
Razem dział 010
Wykonanie projektu budowy drogi
gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola
Wykonanie projektu przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Ściborze
Wykonanie projektu przebudowy drogi
gminnej wraz z kanalizacją deszczową
w miejscowości Rojewo
Wykonanie projektu budowy drogi
gminnej Nr 150207C RojewoWybranowo
Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C
w miejscowości Płonkówko

Uchwała budżetowa
pierwotna
po zmianach
5
1.109.043,00

6
1.109.043,00

36.356,10

Realizacja
na
31.12.2019 r.
7

%
realiz.
8
-

-

36.356,10

-

-

10.874,63

10.874,63

-

-

15.520,49

15.520,49

-

-

15.043,66

15.043,66

-

-

1.186.837,88
49.200,00

1.186.837,88
48.600,00

48.585,00

99,97

25.800,00

24.600,00

24.600,00

100,00

31.980,00

30.780,00

30.750,00

99,90

56.580,00

55.580,00

54.735,00

98,48

210.000,00

190.560,00

140.635,56

73,80
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11.

60016

6050

12.

60016

6050

13.

72095

6067
6068

14.

75023

6060

15.

80101

6059

16.

80101

6059

17.

85111

6220

Przebudowa drogi gminnej Nr 150209C
w miejscowości Topola
Wykup gruntów pod drogę gminną w
miejsc. Jaszczółtowo
Razem dział 600
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” –
projekt realizowany w ramach RPO W
K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
2, Cyfrowy region, Działanie 2.1
Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych
Razem dział 720
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Mono Konica Minolta
Razem dział 750
Wykonanie audytu energetycznego i
dokumentacji projektowej budynku SP w
Rojewie dla zadania „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku
Szkoły podstawowej w Rojewie”
Studium wykonalności dla projektu
„Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Szkoły
podstawowej w Rojewie”
Razem dział 801
Dofinansowanie zakupu sprzętu i
aparatury medycznej dla Szpitala
Wielospecjalistycznego
w Inowrocławiu (dotacja)
Razem dział 851
OGÓŁEM

140.000,00

103.500,00

103.033,36

99,55

-

8.500,00

7.869,50

92,58

513.560,00
152.704,00

462.120,00
75.338,87

410.208,42
3.665,85
20.773,02

88,77
32,44

152.704,00
-

75.338,87
12.000,00

24.438,87
11.992,50

32,44
99,94

-

12.000,00
80.000,00

11.992,50
66.420,00
9.225,00

99,94
94,56

-

10.000,00

9.225,00

92,25

5.000,00

90.000,00
5.000,00

84.870,00
5.000,00

94,30
100,00

5.000,00
1.858.101,88

5.000,00
1.831.296,75

536.509,79

29,30
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Realizacja wydatków majątkowych za 2019 r. przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W dziale 010 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.186.837,88 zł. Realizacja
w II półroczu br. Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Środki zaplanowane w tym rozdziale 01010 w kwocie 1.109.043,00 zł dotyczą
następujących zadań:
1. „Budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo” –
plan 1.109.043,00 zł.
Gmina Rojewo dysponuje pełną dokumentacją na realizację powyższej inwestycji. W II
półroczu br. planowane jest złożenie wniosku o pożyczkę w ramach Priorytetowego Programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ”Ogólnopolski
program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, który jest realizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka jest
umarzalna w 50 % dla gmin, których Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych
na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2018 r. wynosi
mniej niż 1200 (wskaźnik dla Gminy Rojewo - 1185,45. Ponadto planuje się złożenie
wniosku w naborze PROW 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodnościekowa”. Dokładny termin naboru nie jest znany. Zgodnie z informacją zawartą w
harmonogramie planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014–
2020, terminy naboru uzależnione są od Samorządu Województwa, który ogłasza kolejne
nabory. Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych. Z
wstępnych informacji wynika, że nabór planowany jest na październik br. Poziom
dofinansowania w programie to 63,63% Wniosek przeszedł weryfikację pod względem
formalnym pozytywnie. Trwająca weryfikacja merytoryczna spowodowała konieczność
przesunięcia planowanego zadania na 2020 rok.
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Środki zaplanowane w tym rozdziale 01041 w kwocie 77.794,88 zł dotyczą następujących
zadań:
1. „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – na wykonanie zadania zaplanowano
łącznie w 2019 r. środki w wysokości 36.356,10 zł.
2. „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie” – w budżecie na 2019
r. zabezpieczono środki w kwocie 10.874,63 zł.
3. „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze”. Na
realizację przedmiotowego zadania zaplanowano 15.520,49 zł.
4. „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – na realizację
zaplanowano kwotę 15.043,66,00 zł.
Na zadania wymienione w poz. 1 – 4 w 2019 r. planowany był nabór wniosków z PROW
w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na obszarze LSR do 2013 r. LGD Czarnoziem na Soli, dzięki któremu możliwe
byłoby dofinansowanie ww. zadań. Gmina Rojewo dysponuje dokumentacją projektową na
ww. zadania. Przewidywany termin naboru wniosków IZ określała na październik 2019 r.
Termin uległ przesunięciu. Stąd brak realizacji planowanych zadań.
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Dział 600 – Transport i łączność
W dziale 600, wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 462.120,00 zł.
1. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola” – na
realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 48.600,00 zł, z czego wydatkowano
48.585,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro, wyłoniono wykonawcę na „Wykonanie
projektu budowy drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo – Topola”. W dniu 28.03.2019 r.
podpisano umowę nr 02/PD/2019 z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak z
siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, na kwotę: 48.585,00 zł brutto, termin realizacji
określono do dnia 20.11.2019 r. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji
projektowej budowy drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo - Topola na odcinku od km
1+172,67 w m. Liszkowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2033C w m. Topola.
Projekt
został
wykonany
zgodnie
z umową.
2. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze”
Na opracowanie projektu zaplanowano środki w wysokości 24.600,00 zł.
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekraczała równowartości 30.000 euro, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę na
„Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze”. W dniu
03.04.2019 r. podpisano umowę nr 03/PD/2019 z Pracownią Projektową PROJBUD –
Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, na kwotę: 24.600,00 zł
brutto, termin realizacji do dnia 24.10.2019 roku. Przedmiotem zamówienia było opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – droga dojazdowa do zabudowań i
gruntów rolnych na odcinku od drogi powiatowej Nr 2522C do posesji nr 39 w m. Ściborze
na odcinku 924 mb. Koszt realizacji inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi
976.519,00 zł brutto. Jak przewidywała podpisana umowa projekt został wykonany w
terminie.
3. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w
miejscowości Rojewo”
Na wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano wydatki w kwocie 30.780,00 zł.
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekraczała 30.000 euro. Wyłoniono wykonawcę i w dniu 04.04.2019 r. podpisano umowę nr
04/PD/2019 z Pracownią Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w
Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, na kwotę: 30.750,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia
25.10.2019 roku. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – droga dojazdowa do zabudowań i
gruntów rolnych na odcinku od drogi powiatowej Nr 2533C do posesji nr 38 w m. Rojewo.
Długość zaprojektowanego odcinka drogi wynosi 316 mb. Koszt realizacji inwestycji wg
kosztorysu inwestorskiego stanowi kwotę 743.735,30 zł brutto.
4. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo”
Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 55.580,00 zł.
Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekraczała równowartości 30.000 euro wyłoniono wykonawcę na „Wykonanie projektu
budowy drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo”.
W dniu 25.03.2019 r. podpisano umowę nr 01/PD/2019 z Pracownią Projektową PROJBUD –
Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, na kwotę: 54.735,00 zł
brutto. Wyznaczono termin realizacji projektu do dnia 16.11.2019 roku. Przedmiotem
zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Nr 150207C
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Rojewo - Wybranowo na odcinku od km 0+890 w m. Rojewo do skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2515C w m. Wybranowo. Długość zaprojektowanego odcinka wynosi 2,520
km, a koszt realizacji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 3.327.013,99 zł brutto.
5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – na ten cel
zaplanowano kwotę 190.560,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano m. in. kwotę
7.380,00 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi. Ponadto w dniu 06.06.2019 r.
ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Nr 150212 C w
miejscowości Płonkówko”. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę
w dniu 10.07.2019 r. z ADF – Damian Flinik, ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław na
kwotę 126.047,76 zł brutto (kosztorys inwestorski 175.416,23 zł brutto). Planowany termin
rozpoczęcia realizacji zadania ustalono na 11.07.2019 r., a termin zakończenia na dzień
02.08.2019 roku. Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,6740 km polegała na wykonaniu
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zakres prac obejmował oczyszczenie istniejącej
nawierzchni jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej o charakterze warstwy profilowanej
(grubości min 4 cm) oraz regulacje poboczy. Jezdnia o szerokości 3,3 m i szerokości bobowy
2 x 0,75 m. Ponadto dokonano zapłaty wynagrodzenia inspektorowi nadzoru – 6.974,10 zł
oraz dokonano zakupu tablicy informacyjnej na kwotę 233,70 zł. Łączny koszt przebudowy
drogi wyniósł 140.635,56 zł, w tym środki z FOGR 27.000,00 zł.
6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150209C w miejscowości Topola” Na zadanie
zaplanowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 103.500,00 zł, z czego
wydatkowano kwotę 6.150,00 zł na wykonanie projektu przebudowy. W dniu 07.06.2019 r.,
ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Nr 150209C w
miejscowości Topola”. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w
dniu 11.07.2019 z ADF – Damian Flinik, ul. Bartka Nowaka 20, 88-100 Inowrocław na
kwotę 91.802,12 zł brutto (kosztorys inwestorski 120.616,66 zł brutto). Planowany termin
rozpoczęcia realizacji zadania ustalono na dzień 15.07.2019 r. z terminem zakończenia
02.08.2019 r. Ponadto poniesiono koszt nadzoru inspektora nadzoru na kwotę 5.081,24 zł.
Łączny koszt zadania 103.033,36 zł. W ramach prac przebudowano drogę gminną na odcinku
0,364 km. Przebudowa polegała na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Prace obejmowały oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni, uzupełnienie istniejących
ubytków i wykonanie warstwy ścieralnej o charakterze warstwy profilowej (grubości min. 4
cm). Jezdnia o szerokości 5 m. Zakres prac obejmował również remont wlotów na
skrzyżowaniu drogi gminnej nr 150212C i 150209C poprzez wykonanie profilowania
kruszywem istniejącej nawierzchni.
7. „Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Jaszczółtowo”, gdzie zaplanowano
środki w kwocie 8.500,00 zł. Wydatkowano 7.869,50 zł na:
- nabycie na rzecz gminy działki nr 4/1, 2 w miejscowości Jaszczółtowo z przeznaczeniem
pod drogę – kwota 6.733,00 zł,
- opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego – kwota 1.136,50 zł.
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 72095 na 2019 r. w kwocie 75.338,87 zł
dotyczą zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.
Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy
region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – kwota
dofinansowania 64.038,03 zł oraz środki własne 11.300,84 zł. Na ten cel wydatkowano w
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2019 roku kwotę 24.438,87 zł, z tego 20.773,02 zł stanowiły środki RPO, a 3.665,85 zł środki
własne gminy.
Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina.
Gmina nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł, które przeznaczono na zakup
urządzenia wielofunkcyjnego Mono Konica Minolta. Wydatkowano kwotę 11.992,50 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano łącznie 90.000,00 zł.
Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:
1. Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku Szkoły
podstawowej w Rojewie dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Szkoły podstawowej w Rojewie” – plan 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 75.645,00 zł na:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku Szkoły podstawowej w Rojewie wraz z ekspertyzami przyrodniczymi
(ornitologiczną i chiropterologiczną) – 66.420,00 zł,
b) opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły podstawowej – 9.225,00 zł.
Zakres prac projektowych obejmował:
- inwentaryzacje budowlaną i instalacyjną w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie w branży budowlanej (docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, roboty remontowo-budowlane),
- opracowanie w branży sanitarnej ( wymiana ogrzewania, wymiana technologii kotłowni,
opinia kominiarska do kotłowni),
- opracowanie w branży elektrycznej i automatyka (w obrębie kotłowni),
- opracowanie ekspertyzy przyrodniczej (ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna).
2. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”, gdzie zaplanowano środki w kwocie
10.000,00 zł, a wydatkowano 9.225,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Zgodnie z podjęta uchwałą budżetową na 2019 r. zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla
Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w kwocie 5.000,00 zł na Dofinansowanie
zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.
W okresie sprawozdawczym zgodnie z podpisaną umową środki w formie dotacji w kwocie
5.000,00 zł zostały przekazane.
Analizując zaawansowanie prac w zakresie zadań majątkowych zaplanowanych w
budżecie Gminy Rojewo na 2019 r. należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym
wykorzystanie środków jest na poziomie 29,30% planu rocznego. Wykonanie wydatków
majątkowych rzutuje również na wykonanie ogółem wydatków budżetowych, które na dzień
31 grudnia 2019 r. stanowią 90,07% planu rocznego. W związku z powyższym realizacja
budżetu za 2019 r. pomimo planowanego deficytu w kwocie 1.278.411,68 zł została
zamknięta nadwyżką w kwocie 974.657,37 zł.
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Programy pomocowe
Zadania, realizowane w 2019 roku oraz planowane do realizacji w kolejnych latach, na
które urząd aplikował o środki Unii Europejskiej.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie
29.11.2019 złożono wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na Konkurs nr RPKP.03.03.00IZ.00-04-275/19 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach
polityki terytorialnej w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020
Dofinansowanie: 2 250 000,00
Wydatki kwalifikowalne: 2 760 490,09
Wydatki niekwalifikowalne: 284 726,16
Udział własny: 795 216,25
Wydatki ogółem: 3 045 216,25
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej w Rojewie poprzez wykonanie robót budowlanych, mających
przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej Szkoły. Zakres usprawnień
termomodernizacyjnych został zdefiniowany w audycie energetycznym opracowanym na
potrzeby projektu.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
- poprawa izolacyjności termicznej ścian zewn. i dachu/stropodachu/stropu,
- poprawa izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- zwiększenie efektywności systemu centralnego ogrzewania,
- zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym obiektu.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo
21.10.2019 złożono wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór wniosków o
przyznanie pomocy dla operacji 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
Zaplanowano budowę 43 przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem planowanej
inwestycji jest rozwój Gminy Rojewo, poprawa warunków życia mieszkańców i
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska (ochrona wód) nieczystościami i wodami
deszczowymi wprowadzanymi do gruntu dzięki budowie przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków. Działanie zwiększy stopień skanalizowania Gminy Rojewo. Projekt uzupełni
system sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, gdzie nie jest możliwa budowa sieci
kanalizacyjnej. Mieszkańcy działek, na których planuje się inwestycję korzystają ze
zbiorników bezodpływowych.
Planowany termin zakończenia operacji: 12.2020 r.
Całkowity koszt inwestycji: 1 044 554,49
Koszty kwalifikowalne: 849 231,29 (VAT jest niekwalifikowalny)
Kwota dofinansowania: 540 365,00
Usuwanie odpadów z folii rolniczych
20 grudnia 2019 złożono wniosek o dofinansowanie zadania „usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Planowana masa unieszkodliwienia lub wywozu odpadów 57.489 Mg
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Całkowity koszt realizacji: 28 720,00 zł – (na chwilę składania wniosku, zgodnie z ofertami
złożonym w ramach szacowania kosztów dofinansowanie wynosiło 100%, (w przypadku
przekroczenia planowanej kwoty konieczny będzie wkład własny) Przedsięwzięciem zostanie
objętych 78 gospodarstw rolnych z Gminy Rojewo.
Termin wykonania do 30.11.2020 r.
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo
W dniu 29 listopada 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2
Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.
Realizacja przewidziana na lata 2020-2021
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu usług społecznych, w tym usług
opiekuńczych o 30 miejsc dla 30 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym na terenie Gminy Rojewo, w tym celu zaplanowano utworzenie dziennej formy
usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Gminie Rojewo. Zadanie realizowane będzie
w budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie (Rojewo 131, 88-111 Rojewo), w sali
zaadaptowanej na potrzeby Klubu Seniora. Uczestnicy projektu będą korzystać z tego
pomieszczenia, łazienki i kuchni mieszczącej się w tym samym budynku.
W ramach zadania zaplanowano:
1) wyposażenie sali pobytu i kuchni w niezbędne wyposażenie (meble, czasopisma, sprzęty
rehabilitacyjne, zakup niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych)
2) zatrudnienie opiekuna Klubu Seniora (um. o pracę/ 1/2etatu)
3) profilaktyka zdrowotna dla 30 uczest. klubu: spotkania z psychologiem, diabetologiem,
pracownikiem NFZ, warsztaty radzenia sobie ze stresem;
4) Działania aktywizacyjno -integracyjne:
- wyjazdy integracyjne do opery, kina, Ciechocinka, teatru dla 30osób;
- imprezy okolicznościowe: spotkanie opłatkowe i dzień seniora dla 30osób.
Całkowita wartość projektu: 244 847,15
Dofinansowanie: 208 120,07
Budżet Państwa: 12 242,36
Budżet JST: 24 484,72
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo – dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w Toruniu
Dotacja WFOŚIGW – 3 044,34 zł
Udział własny – 761,08 zł
Razem – 3 805,42 zł
Rośliny wysadzono przy drodze gminnej w Jaszczółtowie (2 szt. lipa szerokolistna) i Glinnie
Wielkim (3 szt. lipa szerokolistna) (zgodnie z decyzjami udzielającymi zezwolenia na
usunięcie drzew będących w słabej kondycji, pochylających się na drogą), przy drodze
gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice (18 szt. lipa drobnolistna) oraz przy świetlicy
wiejskiej w Mierogoniewicach (21 szt. krzewów).
28.05.2019 podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. Poprawy efektywności i jakości
kształcenia ogólnego Gminie Rojewo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2
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Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, konkurs nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18.
Realizacja projektu prowadzi do poprawy efektywności i jakości kształcenia ogólnego w
Szkole Podstawowej w Rojewie, Szkole Podstawowej w Rojewie Filia w Liszkowie i w
Szkole Podstawowej w Rojewicach w latach szkolnych 2019-2021 r. Wsparcie polega na
nauczaniu kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie j.
obcych, informatyki, matematyki i przedmiotów przyrodniczych dla 206 uczniów,
doposażenie 7 pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania zajęć,
doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji 15 nauczycieli, wsparcie
indywidualnego podejścia do ucznia pomocą zajęć specjalistycznych tj. zajęć korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych i indywidulanej terapii pedagogicznej dla 43 uczniów. W
ramach projektu zaplanowano również 3 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik
dla 130 uczestników zajęć z przedmiotów przyrodniczych. Wartość projektu to 775 736,02 zł
przy wkładzie własnym niepieniężnym 116 360,41 zł.
22.07.2019 podpisano umowę o dotację WiFi4EU. W ramach umowy Gmina otrzymuje bon
15 tys. Euro. Unia Europejska będzie finansować jedynie koszty budowy sieci (sprzętu i
instalacji WiFi), a beneficjent przez co najmniej trzy lata będzie ponosić koszty podłączenia
do Internetu oraz funkcjonowania sprzętu (w tym prądu).
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Informacja o stanie mienia gminy Rojewo
na dzień 31.12.2019 r.
I. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy
Rojewo wynosi: 201,9418 ha o łącznej wartości 2 222 374,04 zł.
Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na poszczególne
sołectwa została wykazana w poniższej tabeli
Tab. 1. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo na dzień 31.12.2019 r.

L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Miejscowość
Dąbie
Dąbrowa Mała
Dobiesławice
Glinki
Glinno Wielkie
Jarki
Jaszczółtowo
Jezuicka Struga
Liszkowice
Liszkowo
Mierogoniewice
Osieczek
Osiek Wielki
Płonkowo
Płonkówko
Rojewice
Rojewo
Stara Wieś
Ściborze
Topola
Wybranowo
Zawiszyn
Żelechlin
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Kaczkowo gm.
Gniewkowo
OGÓŁEM

Powierzchnia
ogółem (w ha)
stan na 31.12.2019
15,2190
4,8700
3,6834
17,1519
14,8394
7,7981
2,2908
6,6512
0,5600
27,8265
1,3700
1,7143
1,1600
8,6930
11,4515
14,4894
35,3216
2,9047
10,5653
5,4535
7,0234
0,2307
0,6600
0,0141

Wartość gruntów
(stan na 31.12.2019)
183 071,50 zł
48 700,00 zł
39 715,00 zł
245 593,00 zł
125 867,00 zł
72 774,74 zł
14 097,00 zł
92 924,50 zł
10 788,00 zł
306 712,00 zł
12 565,00 zł
6 299,00 zł
3 180,00 zł
92 485,30 zł
127 174,00 zł
122 113,00 zł
367 394,00 zł
22 700,00 zł
145 200,00 zł
59 957,00 zł
72 150,00 zł
47 000,00 zł
3 300,00 zł
614,00 zł

201,9418

2 222 374,04 zł

II. W 2019 roku przyjęto do zasobu gruntów niżej podane nieruchomości:
• Jaszczółtowo:
działki nr 4/1 i 4/2 o łącznej powierzchni 0,0585 ha, szacunkowa wartość 6.733,00 zł
(grunty nabyte pod drogę w Jaszczółtowie)
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• Jezuicka Struga:
działki nr 41/52, 41/53 i 41/61 o łącznej powierzchni 0,0323 ha, szacunkowa wartość
323,00 zł (grunty przejęte pod drogę w Jezuickiej Strudze)
• Wybranowo, dz. nr 42/14 o powierzchni 0,2953 ha o szacunkowej wartości 2.953,00
zł,
(działka drogowa nieodpłatnie nabyta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)
• Liszkowo, dz. nr 301/7 o powierzchni 0,0024 ha o szacunkowej wartości 24,00 zł,
(działka drogowa nieodpłatnie nabyta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)
• Jarki, dz. nr 116/1 o powierzchni 0,1547 ha o szacunkowej wartości 1.547,00 zł
(działka drogowa nieodpłatnie nabyta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)
-------------------------------------------------------------------------------------Łącznie w 2019 roku nabyto grunty o powierzchnia 0,5432 ha i szacunkowej wartość
11.580,00 zł
Wartość gruntów przyjętych do zasobu została przyjęta wg szacunkowej wartości 1,00 zł / m2
powierzchni. Pozostałe grunty zostały przyjęte zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.
III. Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
W 2019 roku sprzedano z zasobu gminy następujące nieruchomości:
• Jezuicka Struga, dz. 49/6 o powierzchni 0,1673 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży
48.511,20 zł, o wartości początkowej 2.610,00 zł
• Ściborze, dz. 9/42 o powierzchni 0,1200 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży
43.000,80 zł o wartości początkowej 1.887,00 zł
• Ściborze, dz. 9/44 o powierzchni 0,1460 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży
52.176,60 zł o wartości początkowej 2.296,00 zł
• Płonkówko, dz. 62 o powierzchni 0,0800 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży
4.040,00 zł o wartości początkowej 800,00 zł
• Płonkówko, dz. 76 o powierzchni 0,0600 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży
3.030,00 zł o wartości początkowej 600,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------Razem: powierzchnia – 0,5733 ha, wartość początkowa 8.193,00 zł
Różnice w powierzchniach nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego wynikają ponadto
z nowych pomiarów geodezyjnych i podziału działki nr 162/1 w miejscowości Jaszczółtowo
- nastąpił ubytek powierzchni – 0,0053 ha
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO
Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w użytkowanie
wieczyste wynosi 3,4157 ha. Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste
przedstawiono w tabeli poniżej.
Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2019
roku wyniosła 27 075,87 zł.
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STAN GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Jednostka ew.: Rojewo
Obręb: 0011 - Liszkowo
Pow.
działki
(ha)

Pow.
w uw
(ha)

Obręb

Nr
działki

KW

Użytki gr.

1.

0011

235/3

BY1I/00038779/0

B(0.0900)

0,0900

0,0900

2.

0011

235/7

BY1I/00063216/0

Ba(0.2243)

0,2243

0,2243

3.

0011

235/8

BY1I/00063216/0

Ba(0.1892)

0,1892

0,1892

4.

0011

235/9

BY1I/00063216/0

B(0.0253)

0,0253

0,0253

5.

0011

235/11

BY1I/00038779/0

Ba(0.0229)

0,0229

0,0229

6.

0011

235/15

BY1I/00038780/0

Bp(0.0698)

0,0698

0,0698

7.

0011

235/16

BY1I/00038780/0

Bi(0.3773)

0,3773

0,3773

7

0,9988

0,9988

B(0.9200)

0,9200

0,9200

1

0,9200

0,9200

Lp.

Razem w obrębie

Liczba działek:

Obręb: 0015 - Płonkowo
8.

0015

1/1

BY1I/00039194/2

Razem w obrębie

Liczba działek:

Obręb: 0018 - Rojewo
9.

0018

40/19

BY1I/00053613/0

Bi(0.0904)

0,0904

0,0904

10.

0018

44/2

KW38782

Bi(0.0400)

0,0400

0,0400

11.

0018

154/3

BY1I/00038781/7

B(0.0090)

0,0090

0,0090

5

0,3314

0,3314

Razem w obrębie

Liczba działek:

Obręb: 0020 - Ściborze
12.

0020

73/4

KW32378

B(0.8200)

0,8200

0,8200

13.

0020

73/12

BY1I/00057165/2

B(0.0500)

0,0500

0,0500

2

0,8700

0,8700

B(0.0455)

0,0455

0,0455

1

0,0455

0,0455

B-RV(0.1600)

0,1600

0,1600

1

0,1600

0,1600

15

3,1337

3,1337

Razem w obrębie

Liczba działek:

Obręb: 0021 - Topola
14.

0021

67/19

BY1I/00037347/6

Razem w obrębie

Liczba działek:

Obręb: 0023 - Zawiszyn
15.

0023

142

BY1I/00038786/2

Razem w obrębie

Liczba działek:

RAZEM

Liczba działek:
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Gmina Rojewo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa o pow.
5,8788 ha położone w niżej wymienionych miejscowościach:
Obręb: 0011 - Liszkowo
Lp.

1.

2.

Obręb

Nr
działki

0011

246

0011

Ark.

331

Razem w obrębie 0011 -Liszkowo

KW

Udział

KW24341

uzw
1/1

KW24341
Liczba działek:

Pow.
działki
(ha)

Pow. w
zasobie
(ha)

Użytki
gruntowe
(ha)

0,9700

0,9700 Tk(0.9700)

uzw
1/1

0,5400

RIVb(0.3300),
Lz0,5400
RIVa(0.0200),
RIVa(0.1900)

2

1,5100

1,5100

Obręb: 0012 - Mierogoniewice
3.

0012

12

KW24218

uzw
1/1

0,1800

0,1800 Tk(0.1800)

4.

0012

35

KW24218

uzw
1/1

0,2800

0,2800

5.

0012

59

KW24218

0,4000

0,4000 PsIV(0.4000)

0,8600

0,8600

0,4400

0,4400 PsIV(0.4400)

0,4900

0,4900 Tk(0.4900)

0,9300

0,9300

0,5309

0,5309 RIVa(0.5309)

0,5309

0,5309

Razem w obrębie 0012 - Mierogoniewice

Liczba działek:

uzw
1/1
3

Tk(0.1700),
PsIV(0.1100)

Obręb: 0015 - Płonkowo
6.

0015

85

KW40874

7.

0015

123

KW40874

Razem w obrębie 0015 - Płonkowo

Liczba działek:

uzw
1/1
uzw
1/1
2

Obręb: 0016 - Płonkówko
8.

0016

208

Razem w obrębie 0016 - Płonkówko

KW24242
Liczba działek:

uzw
1/1
1

Obręb: 0018 - Rojewo
9.

0018

127

KW24243

uzw
1/1

0,3298

0,3298 Tk(0.3298)

10.

0018

170/1

KW24243

uzw
1/1

0,5981

0,5981 Tk(0.5981)

11.

0018

200

KW24243

0,4600

0,4600 Tk(0.4600)

1,3879

1,3879

0,6600

0,6600 Tk(0.6600)

0,6600

0,6600

Razem w obrębie 0018 – Rojewo

Liczba działek:

uzw
1/1
3

Obręb: 0024 - Żelechlin
12.

0024

63

Razem w obrębie 0024 - Żelechlin

RAZEM

Liczba działek:

uzw
1/1
1

Liczba działek:

12

KW24340

5,8788 5,8788

Gmina Rojewo oprócz praw własności i praw majątkowych wynikających z użytkowania
wieczystego nie posiada innych praw posiadania, udziałów w spółkach, akcjach czy
wierzytelnościach.
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NAJEM I DZIERŻAWA
Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rojewo, a nie będące w zarządzie, czy
użytkowaniu przez jednostki i podmioty wymienione w niniejszej informacji, są
wydzierżawiane i wynajmowane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Umowy dzierżawne obejmują 36,2811 ha gruntów w niżej podanych miejscowościach:
1. Glinki

3,5083 ha

2. Glinno Wielkie
3. Jarki

2,3690 ha
0,9900 ha

4. Jezuicka Struga

2,0000 ha

5. Liszkowo

1,9015 ha

6. Mierogoniewice

0,3800 ha

7. Osieczek

1,2200 ha

8. Płonkowo

2,8500 ha

9. Płonkówko

0,5000 ha

10. Rojewice

1,1760 ha

11. Rojewo

16,8907 ha

12. Stara Wieś

2,9047 ha

13. Wybranowo

0,6000 ha

------------------------------------------------------------------------Razem

37,2902 ha

Za dzierżawę gruntów mienia Gminy Rojewo w 2019 r wystawiono faktury na kwotę:
73 742,51 zł
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE ROJEWO:
I. Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną Gminy Rojewo jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą nr
XXIII/136/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r.
W 2019 roku przystąpiono do zmiany obowiązującego studium poprzez jego uzupełnienie
o pojedyncze ustalenia graficzne oraz tekstowe dotyczące udokumentowanych złóż kopalin.
II. Na terenie Gminy Rojewo obowiązują 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują powierzchnię 1025 ha. W 2019 roku przystąpiono do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jezuicka Struga (zakład Struga S.A.)
III. W 2019 roku wydano 66 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o powierzchni 47,1 ha.
49 decyzji dotyczyło budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
7 decyzji dotyczyło budowy budynków gospodarczych
7 decyzji dotyczyło budowy budynków handlowych bądź usługowych
3 decyzje dotyczyły budowy stawów i urządzeń melioracyjnych.
IV. W ubiegłym roku wydano 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb grzewczych i komunalno-bytowych
Wierzchosławice – Mierogoniewice
2. Budowia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (budowa linii kablowej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn
15kV/0,4kV, budowa linii kablowej nn 0,4kV, budowa złącza kablowego nn 0,4kV), na terenie
działek nr 29/2, 30 obręb Płonkowo, gm. Rojewo.
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Rolnictwo w gminie Rojewo w 2019 r.
W gminie Rojewo na koniec 2019 r. łączna powierzchnia gruntów ornych obejmowała
powierzchnię 6388,7772 ha, z kolei powierzchnia łąk i pastwisk wynosiła 1915,8117 ha co łącznie
stanowi powierzchnię 8304,5889 ha.
Powierzchnia poszczególnych kategorii glebowych przedstawiała się następująco:
I
43,5842 ha
II
1290,6568 ha
IIIa
1391,1483 ha
IIIb
551,6653 ha
IVa
472,9268 ha
IVb
398,5462 ha
V
1312,4515 ha
VI
815,895 ha
VIz
111,9031 ha
Poniższy wykres obrazuje procentowy udział poszczególnych klasoużytków w powierzchni

Zestawienie gruntów wg. Klasoużytków (ha)
VI
13%

VIz I
2% 1%

II
20%
I
II

V
20%

IIIa
IIIb
IVa
IVb
IIIa
22%

V
VI

IVb
6%

VIz
IVa
7%

IIIb
9%

gruntów ornych:
W 2019 r. w północnej części gminy na gruntach ornych dominowały uprawy zbożowe
i kukurydza. Z kolei na lepszych kategoriach glebowych – w południowej części gminy,
w znacznej części uprawiano również buraki cukrowe. Popularne wśród rolników z terenu gminy
Rojewo były także uprawy ziemniaków, cebuli, warzyw strączkowych, rzepaku.
Wydano 1 zezwolenie na uprawę konopi włóknistych i 1 zezwolenie na uprawę maku
niskomorfinowego.
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W dniu 25 lipca 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził wystąpienie suszy
rolniczej na terenie gminy Rojewo. Do komisji suszowej wpłynęły 294 wnioski o oszacowanie
strat od rolników mających siedzibę gospodarstwa rolnego w gminie Rojewo, z czego u 281
Komisja stwierdziła wystąpienie suszy. Wpłynęło też 50 wniosków o oszacowanie strat
spowodowanych suszą od rolników mających siedzibę gospodarstwa poza gminą Rojewo.
Powierzchnia upraw dotkniętych klęską wyniosła 5 046,26 ha z czego 1 533,93 ha upraw dotknięte
zostało stratami na poziomie powyżej 70%. Łączna wartość strat oszacowana została na kwotę
11 103 672,14 zł.
W dniu 28 lipca 2019 r. na terenie całego kraju odbyły się wybory do Izb Rolniczych.
Z uwagi na fakt, że zgłoszonych kandydatów do rad powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby
Rolniczej było tyle, co mandatów (tj. dwóch), zostały one obsadzone bez przeprowadzania
głosowania.
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OŚWIATA

Zadania oświatowe gminy Rojewo
Sposób zarządzania oświatą w Gminie Rojewo jest zgodny z obowiązującymi przepisami
regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ustawą o systemie oświaty,
Prawem oświatowym oraz Kartą Nauczyciela, jak również rozporządzeniami wydawanymi na
podstawie wskazanych ustaw. Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań
wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Edukacyjne wydatki stanowią znaczącą
pozycję w budżecie gminy Rojewo, a podejmowane decyzje wpływają na obecne
i przyszłe losy całej społeczności lokalnej i każdego mieszkańca.
Obsługa Finansowa
Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie w 2019 r. zajmowało się finansową obsługą
szkół
podstawowych,
oddziałów
gimnazjalnych,
oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego, dowożenia, działalności kulturalnej,
stypendiów studenckich i szkolnych, sportu szkolnego oraz promocji gminy.
Na obsługę ww. zadań na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości 356 442,00 zł,
z których wykorzystano do 31.12. 2019 r. kwotę 351 703,01 zł, co stanowi 98,67 % budżetu.
Wydatki osobowe tego okresu to kwota 306 752,48 zł . Mieści się w niej wypłata :
- wynagrodzeń osobowych
- 243 556,87 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 18 069,22 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne
- 40 868,43 zł
- składek na fundusz pracy i solidarnościowy
Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
- 4 257,96 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości - 5 402,82 zł
Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 39 547,71 zł dokonując zakupu:
- artykułów papierniczych, druków, publikacji, tonerów, wyposażenie
- 10 261,39 zł
- usług materialnych, prowizji, opłaty, zakup znaczków, licencji,
opłat za korzystanie z pomieszczeń
- 22 170,80 zł
- usług telekomunikacyjnych
1 617,24 zł opłat z tytułu ubezpieczeń na kwotę
944,00 zł
- usług szkoleniowych
- 2 560,00 zł
- kosztów delegacji służbowych
- 1 932,28 zł
- usług zdrowotnych
62,00 zł
W jednostce zatrudnionych jest 10 osób ( 5 pracowników administracyjnych oraz
5 pracowników gospodarczych).
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2019 r. przyjęto do realizacji projekt pn. „ Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Rojewo”
w latach 2019-2021.
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Na realizację w/w projektu w 2019 r. przyjęto kwotę 403 931,61 zł. W/w projekt był realizowany
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rojewie Szkoła Podstawowa w Rojewie, Filia w
Liszkowie oraz w Szkole Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach.
Do dnia 31.12.2019r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 294 746,20 zł co stanowi 72,97%
całości środków.
W ramach zrealizowanych wydatków znajdują się wydatki osobowe na sumę 21 072,25 zł
z tego:
- wynagrodzenia
- 17 709,82 zł
- składki FUS
- 3 032,61 zł
- składki na FP i solidarnościowy Fundusz Wspierania
i Osób Niepełnosprawnych
329,82 zł
oraz wydatki rzeczowe na kwotę 273 673,95 zł mieści się w niej:
- zakup pomocy dydaktycznych na sumę
- zakup wyposażenia na kwotę
- zakup usług pozostałych (obsług projektu) na sumę

- 237 093,03 zł
- 7 380,00 zł
- 29 200,92 zł

Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Biblioteki
Gmina Rojewo prowadzi następujące jednostki oświatowe:
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie w skład którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z Filiami w Ściborzu i Liszkowie,
- Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie
4. Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach.
Na działalność szkół na 2019 r. zaplanowano 4 734 089,11 zł do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano
kwotę 4 644 702,09 zł co stanowi 98,12% całości budżetu. Szkoły Podstawowe w Rojewie i
Rojewicach to placówki składające się z 10-ciu oddziałów kl. I –VIII – SP Rojewo, oraz 8- miu
oddziałów lekcyjnych – SP Rojewice natomiast filia w Liszkowie to placówka 5 oddziałowa z klas
IV-VIII i dwu oddziałowa filia Ściborze z kl. I – III . Do placówek uczęszczało w 2019 r. - 356
dzieci.
Przeciętny wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w szkołach podstawowych
w 2019 roku to kwota 13 046,92 zł .
Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół w 2019 roku to kwota 306 048,53 zł .
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Wydatki Szkół podstawowych w 2019 r. – zbiorczo
Treść
Plan na
Realizacja do
%
2019 rok
31.12.2019 r.
realizacji
(zł)
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
4 734 089,11
4 644 702,09
98,12 %
w tym:
3 985 834,13
3 944 568,12
98,97%
- wynagrodzenia i pochodne –
748 254,98
700 133,97
93,57%
- wydatki rzeczowe
0,00
0,00
0,0
- wydatki majątkowe
z tego:
1.Szkoła Podstawowa Rojewo
w tym
- wynagrodzenia i pochodne
98,88
- wydatki rzeczowe
1 798 534,74
1 778 268,23
96,81
- wydatki majątkowe
313 285,33
303 267,61
0,00
0,00
0,00
2.Szkoła Podstawowa Rojewo
Punkt Filialny Liszkowo
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
691 711,00
680 511,12
98,38
- wydatki rzeczowe
117 183,67
101 706,66
86,80
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
0,00
3.Szkoła Podstawowa Rojewo
Punkt Filialny Ściborze
w tym:
277 523,60
- wynagrodzenia i pochodne
281 869,00
49 331,84
98,47
- wydatki rzeczowe
59 814,07
0,00
82,48
- wydatki majątkowe
0,00
0,00
4.Szkoła Podstawowa w
Rojewicach
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
1 213 729,39
1 208 265,17
99,55
- wydatki rzeczowe- wydatki
257 971,91
245 827,86
95,30
majątkowe
0,00
0,00
0,00
Zatrudnienie w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rojewo
Proces edukacyjny był zrealizowany przez 46,11 etaty nauczycieli. Obsługą techniczną,
gospodarczo - administracyjną zajmowało się 17,75 etatu pracowników obsługi, 3 etaty
administracji, palacze CO (na umowę zlecenie w sezonie grzewczym) .
Poniesione wydatki osobowe w kwocie 4 132 716,58 zł stanowią 88,98% zrealizowanych w 2019
r. wydatków.
W zrealizowanych wydatkach budżetowych znajduje się wypłata na kwotę:
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- dodatków wiejskich oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń
- 188 148,46 zł
- wynagrodzeń osobowych
- 3 096 051,99 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 198 132,11 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
- 25 248,92 zł
- składek FUS
- 561 882,98 zł
- składek FP i solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych - 63 252,12 zł
Dokonano odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie
- 205 936,98 zł
Zestawienie etatów nauczycielskich, pracowników obsługi i administracji wg stanu
na 31.12.2019 r. w gminie Rojewo.
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Opis poszczególnych placówek oświatowych
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo
Szkoła Podstawowa Rojewo w 2019 r. to placówka składająca się z
10 – ciu oddziałów
lekcyjnych . Uczęszczało do niej w 2019 r. - 177 uczniów. Proces edukacyjny był realizowany
przez 19,75 etatu nauczycieli (3 nauczycieli przebywa na urlopie do poratowania dla poratowania
zdrowia). Obsługą administracyjno – porządkową zajmowało się 5,75 etatu pracowników obsługi
do dnia 31.08.2019 oraz 1,00 etatu administracji, palacz CO - umowa zlecenie. Od dnia 1.09.2019r.
7,25 pracowników obsługi, 2 etaty administracji.
Na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2019 r. środki finansowe
w wysokości 2 111 820,07 zł. Do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano 2 081 535,84 zł, co wynosi
98,57% całości budżetu.
Wydatki osobowe to kwota 1 865 119,32 zł i stanowią one 89,61 % wykorzystanych środków.
Zrealizowano również wydatki rzeczowe na kwotę 134 563,19 zł.
Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia 2019 to kwota 11 760,09 zł.
2. Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Liszkowo
Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie w 2019 r. funkcjonowała jako placówka 5
oddziałów kl. IV -VIII. Uczęszczało do niej 50 uczniów. Nauczaniem zajmowało się 8,77 etatu
nauczycieli , obsługą porządkową zajmowało się 2 etaty pracowników obsługi (1 na zastępstwo z
powodu choroby pracownika w I półroczu).
Na działalność placówki zaplanowano ogółem w roku 2019 kwotę 808 894,57 zł.
Do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano 782 217,78 zł, co stanowi 96,71 % całości planowanych
środków.
Wydatki osobowe to kwota 713 098,53 zł, co stanowi 91,17 % wykorzystanych środków.
Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie w sumie – 33 543,58 zł.
Wydatek poniesiony na 1 ucznia w 2019 r. to kwota 15 644,36 zł.
3. Szkoła Podstawowa Rojewo Filia Ściborze
Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze to placówka składającą się w I półroczu 2019
z klas II i III a od 01.09.2019 r. kl. I i kl. III . Uczęszczało do nich w I półroczu 2019 r. 20
uczniów a od 01.09.2019r. - 15 dzieci. Proces edukacyjny był zrealizowany przez 2,88 etatu
nauczycieli. Obsługą gospodarczo-porządkową zajmował się 1 pracownik obsługi, oraz palacz CO
– umowa zlecenie.
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Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2019 r. kwotę 341 673,07 zł z których wykorzystano
do 31.12.2019 r. - 326 855,44 zł, co stanowi 95,67 % budżetu.
Wydatki osobowe w 2019 roku to kwota 288 382,17 zł, która stanowi 88,23 % wykorzystanych
środków.
Wydatki na bieżące funkcjonowanie w 2019 r. to suma – 18 428,20 zł.
Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2019 roku to kwota 18 158,64 zł .
4. Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach to placówka składająca się
z 8 – miu oddziałów lekcyjnych, do których uczęszczało w 2019 r. - 109 dzieci . Proces
edukacyjny był realizowany przez 14,71 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową
zajmowało się 4,5 etatu pracowników obsługi i 1 etat administracji,
Na funkcjonowanie placówki zaplanowano na 2019 r. środki finansowe w wysokości
1 471 701,30 zł . Do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano 1 454 093,03 zł, co stanowi 98,81 % całości
budżetu.
Wydatki osobowe tego okresu to kwota 1 266 116,56 zł. Stanowią one 87,08 % środków
wykorzystanych.
Zrealizowano także wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w okresie na kwotę
- 119 513,56 zł.
Wydatek poniesiony na edukację 1 ucznia w 2019 r. to suma 13 340,31 zł.
5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W placówkach oświatowych w 2019 r. funkcjonowały 4 oddziały zerowe . Uczęszczało do nich 57
dzieci. Opieką edukacyjną i wychowaniem zajmowało się 4,87 et.
nauczycieli
(1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia). Na funkcjonowanie w 2019 roku
zaplanowano 385 240,86 zł wykorzystując do dnia 31.12.2019 r. na kwotę 368 689,58 zł , co
stanowi 95,71 % budżetu.
Dokonano również realizacji wydatków rzeczowych na kwotę 2 252,49 zł.
Na realizację w/w zadań otrzymano dotację celową w wysokości 56 120,00 zł wykorzystując ją na
sfinansowanie wydatków bieżących .
Wydatek poniesiony
6 468,24 zł .

na

edukację

jednego

wychowanka

w

2019.

to

kwota

6. Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”
Na działalność Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”
na
2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 624 793,52 zł. Publiczne Samorządowe
Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” to przedszkole 2 oddziałowe do którego uczęszczało
w 2019 r. 50 - cioro dzieci do dnia 31.08.2019 oraz 3 oddziałowe od dnia 1.09.2019 do którego
uczęszczało 70 dzieci. Opieką edukacyjno – wychowawczą zajmowało się 3,47 etatu nauczycieli
oraz 2 etaty obsługi do dnia 31.08.2019r., od 01.09.2019r. - 3 etaty. Do dnia 31.12.2019 r.
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wykorzystano 583 199,91 zł, co stanowi 93,35 % zaplanowanych środków finansowych. Na
realizację części w/w wydatków otrzymano dotację celową w wysokości - 67 344,00 zł
wykorzystując ją na sfinansowanie wydatków bieżących.
Wydatki osobowe tego okresu to kwota 283 784,19 zł. Zrealizowano również wydatki rzeczowe
na kwotę - 4 455,08 zł.
Wydatek poniesiony na edukację jednego wychowanka w 2019 r. w PSP „Akademia
Przedszkolaka” to kwota – 5 334,03 zł.
7. Klasy dotychczasowego gimnazjum
Na terenie gminy Rojewo w 2019 r. funkcjonowały do dnia 31.08.2019 klasy dotychczasowego
gimnazjum w SP Rojewie w ilości 2 oddziałów lekcyjnych do których uczęszczało 39 uczniów.
Proces edukacji był realizowany przez 4,00 etatu nauczycieli. Obsługą gospodarczo – porządkową
zajmowało się 1,5 etatu pracowników obsługi oraz 1 etat administracji. Na bieżące funkcjonowanie
zaplanowano środki w wysokości 402 419,51 zł . Do dnia 31.08.2019r. wykorzystano 392 818,72
zł , co wynosi 97,62% całości środków.
Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w wysokości
265 940,49 zł , co stanowi 84,68 % całości środków wykorzystanych.
Wydatki na bieżące funkcjonowanie w 2019 roku to suma - 36 380,40 zł.
Wydatek poniesiony na edukację w 2019r. na 1 ucznia klas dotychczasowego gimnazjum to
kwota 10 072,28 zł.
Dowożenie uczniów do szkół
Na dowożenie dzieci i młodzieży w 2019 r. zaplanowano środki finansowe
w wysokości 354 290,00 zł . Do dnia 31.12.2019 r. r. wykorzystano 332 901,45 zł, co wynosi
93,97% całości zaplanowanych środków. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży opiekę
sprawuje 3 opiekunów. Dowożeniem w 2019 roku objętych było średnio 305 dzieci.
Wydatki osobowe w roku 2019 to kwota 112 714,34 zł.
Wydatek poniesiony na dowóz jednego ucznia w 2019r. to kwota 987,51 zł .
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2019 rok środki
finansowe w wysokości 25 588,00 zł z których w 2019 roku wykorzystano 12 010,00 zł co
stanowi 46,94 % całości środków. W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się
dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla trzech nauczycieli.
Niski procent wykorzystania środków finansowych wynika ze złożonej małej ilości wniosków
o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Specjalne metody nauki i pracy z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi
na 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 582,00 zł. Do dnia 31.12.201 r.
wykorzystano 2 899,91 zł, co wynosi 33,79 % całości środków.
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Procent wykorzystania środków finansowych w wysokości 33,79 % wynika z mniejszej niż
planowano liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.
Nauczaniem w 2019 roku objęty był 1 uczeń.
Specjalne metody nauki i pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych
Na realizację zadań w ramach organizacji specjalnych metod nauki i pracy
z dziećmi na 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 125 205,00 zł wykorzystując do
dnia 31.12.2019 r. kwotę 113 855,00 zł co wynosi 90,94 % całości środków.
W/w procent wykorzystania środków wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów objętych
w/w nauczaniem.
W 2019 r. objętych nauczaniem było 8 uczniów.
Specjalne metody nauki i pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych w klasach
dotychczasowego gimnazjum
Na realizację zadań w zakresie organizacji specjalnych metod nauki i pracy z dziećmi zaplanowano
środki finansowe w wysokości 5 533,00 zł .
Do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano 4 895,66 zł co stanowi 88,49% całości środków.
Nauczaniem objętych było w 2019 r. było 2 uczniów .
W/w procent wykorzystania środków wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów
zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pomoc materialna dla uczniów, studentów
i doktorantów
− Na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kl. IVIII szkół podstawowych otrzymano w 2019 r dotację celową w wysokości 34 290,03 zł.
Do dnia 31.12.2019 roku wykorzystano 33 916,98 zł co stanowi 98,92% całości środków
finansowych. Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 343 uczniów szkoły
Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach i tak w kl.I -12, kl.II -8 ,
kl.III -10, kl. IV -12, kl. V -13, kl.VI – 21, kl.VII -16, kl.VIII -13 oraz uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Rojewie dla kl. I -15 uczniów, kl. II -22 , kl. II -26, kl. IV -15, kl. V- 43,
kl. -VI -43, kl. VII – 35, kl. VIII – 39
− Na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
i artystyczne dla uczniów zaplanowano w 2019 r. kwotę 14 000,00 zł wykorzystując do dnia
31.12.2019 r. kwotę 13 200,00 zł co wynosi 94,29 % środków. Stypendia otrzymało 14 – cioro
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce 10 osób oraz 2 stypendia
sportowe, i 2 stypendia artystyczne w okresie od 01.01.2019 do dnia 30.06.2019r. Natomiast w
okresie od 01.09.2019r. do dnia 31.12.2019 r. przyznano 10 stypendiów za wyniki w nauce oraz 2
stypendia sportowe.
− Na stypendia studenckie o charakterze materialnym zaplanowano środki finansowe
w wysokości 5 400,00 zł , do dnia 31.12.2019r. Wykorzystano 5 400,00 zł co stanowi 100 %
całości budżetu. Stypendia otrzymywało w okresie od 01.01.2019 30.06.2019r. - 3 studentów od
01.10.2019 do 31.12.2019 – 4 studentów.
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KULTURA I SPORT
Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie zaangażowany jest w przedsięwzięcia
kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami tj. (Szkoły, Stowarzyszenia, Urząd
Gminy, Sołectwa). Do najważniejszych zadań należy: rozbudzanie , rozpowszechnianie
i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na
dzieci i młodzież, kultywowanie tradycji, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale
w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez SZOIK dawniej- GOK jak również
poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatach. Organizowane są one
cyklicznie, bądź też okolicznościowo np. (konkursy, turnieje, pikniki, koncerty, itp.).
Działalność kulturalna
Na działalności kulturalną zaplanowano na 2019 rok kwotę 392 570,00 zł, z czego wydatkowano
do dnia 31.12.2019 r. kwotę 350 303,78 zł, co stanowi 89,24 % budżetu.
Organizacją imprez kulturalnych
zajmuje się
referent ds. kultury i sportu
w pełnym wymiarze czasu pracy, a także instruktorzy (zatrudnieni na umowy zlecenia)
ds. zespołu ‘Wrzos”, zespołu „Ale Babki” z Liszkowa, zespołu „ Nasze Kujawy”, 1 instruktor
świetlicy wiejskiej w Ściborzu. Zatrudnieni są ponadto 1,5 etatu pracowników obsługi
i 1 palacz CO (umowy zlecenia świetlice wiejskie –, Liszkowo, Ściborze, Topola) oraz opiekun
świetlicy w Liszkowie.
Na wysokość zrealizowanych wydatków składają się wydatki osobowe w kwocie
178 630,98 zł. Wydatki rzeczowe tego okresu to kwota - 168 348,03 zł.
Kultura fizyczna
Na działalność sportu szkolnego w roku 2019 zaplanowano środki finansowe w kwocie
8 000,00 zł z których wykorzystano sumę 5 106,70 zł co stanowi 63,84 % budżetu.
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup usług transportowych – wyjazdy na
zawody i sparingi międzyszkolne w wysokości 2 714,00 zł oraz dokonano zakupu artykułów
sportowych na sumę 2 392,70 zł.
.
W/w procent wykorzystania środków finansowych wynika z mniejszej niż planowano liczby
wyjazdów na zawody sportowe.
Promocja
Na promocję gminy zaplanowano na
2019 rok środki finansowe w
30 000,00 zł z których wykorzystano do dnia 31.12.2019 r. kwotę 29 268,87 zł
97,57 % budżetu.
W ramach zrealizowanych wydatków znajduje się zakup usług drukarskich
promujących gminę na kwotę 21 436,00 zł , a także zakup na kwotę 7 832,87
pucharów i czapek promujących gminę.

wysokości
co stanowi
oraz usług
kalendarzy,

37

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA TERENIE GMINY ROJEWO
Gmina Rojewo jest typowo rolnicza w związku z czym ilość pożarów uzależniona jest od
panujących warunków atmosferycznych.
OSP Rojewo – jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Inspekcja Gotowości bojowej.
Jednostki OSP wykonują także działania związane z likwidacją zagrożeń, przewrócone
drzewa, pompowanie wody oraz wypadki i kolizję drogowe. Liczba tych zdarzeń wzrasta wraz z
zwiększoną ilością pojazdów na drogach. Rejon działania to głównie gmina Rojewo ale także
wsparcie dla sąsiednich gmin. Ponadto OSP Rojewo oraz Rojewice prowadzi tzw. MDP czyli
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. OSP Rojewo – Sekcja chłopięca i dziewczęca około 15 osób,
OSP Rojewice 10 osób.
OSP Rojewo posiada 2 pojazdy. Jeden lekki do zadań ratownictwa technicznego – miejscowych
zagrożeń marki IVECO, drugi pojazd średni marki MERCEDES pojazd ratowniczo – gaśniczy.
OSP Rojewice posiada 1 pojazd zarejestrowany w KSRG marki JELCZ.
Grupa J : jednostka operacyjno-techniczna – 24 osoby.
Czynni członkowie około 45 osób.
Rojewice Jednostka operacyjno-techniczna – 16 osób
Gmina Rojewo do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykorzystuje 2
jednostki działające na terenie Gminy Rojewo. OSP Rojewo oraz OSP Rojewice. Głównym
rejonem działania jednostek jest Gmina Rojewo oraz wspieranie gmin ościennych. Jednostka OSP
Rojewo należy do Krajowego Systemu Ratownictwo – Gaśniczego. Obydwie jednostki mają
utworzone grupy Operacyjno - techniczne OSP Rojewo składająca się z 24 osób OSP Rojewice z
16 osób. Ponad to zarówno jednostka z Rojewa jak i Rojewic posiada system selektywnego
wywoływania do akcji ratowniczo-gaśniczych przez dyspozytorów z Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu. Północną część gminy to „obręb Zawiszyn” – Jarki, Osiek Wielki należą do
Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nadleśnictwa wyróżniają 3 podziały w odniesieniu do możliwości
wystąpienia pożaru. 1 niskie zagrożenie, 2 średnie zagrożenie, 3 wysokie zagrożenie. Nadleśnictwo
Cierpiszewo w tym północą część Gminy Rojewo, jako że w ponad 90 % lasy pokrywa Sosna to
ryzyko jest wysokie. W związku z powyższym do gaszenia pożaru wykorzystuje się także
lotnictwo. Czyli samoloty, które zrzucają tzw. bomby wodne na teren, gdzie doszło do pożaru.
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Gospodarka mieszkaniowa
Mieszkaniowy zasób Gminy Rojewo obejmuje lokale stanowiące własność gminy,
który na dzień 31 października 2019 r. składa się z 15 budynków, w których znajduje się 41 lokali
mieszkalnych. Łączna powierzchnia lokali wynosi 2 010,93 m2. Większość mieszkań jest w stanie
dobrym a kilka w bardzo dobrym i dostatecznym. Znajdują się one w takich miejscowościach jak:
Dąbie, Glinno Wielki, Liszkowice, Liszkowo, Osieczek, Rojewice, Rojewo, Topola oraz Zawiszyn.
W 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 8 wniosków o przyznanie lokalu socjalnego, z czego 4
zostały rozpatrzone pozytywne i przyznano lokale w Dąbiu, Osieczku i Rojewie. Została
wypowiedziana 1 umowa najmu. Gmina dbając o mieszkania i pomagając mieszkańcom, którzy z
nich korzystają wykonuję częste remonty m. in. w 2019 r. została wymieniona stolarka okienna w
lokalu mieszkalnym Glinno Wielkie 40/5 oraz w lokalu mieszkalnym Liszkowo 82. W styczniu
2019 r. został podniesiony czynsz najmu za lokale wchodzące w skład gminnego zasobu.

Gospodarka odpadami
Budżet przeznaczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w 2019 r.
wyniósł 1 100 304 zł. W zawiązku z odstąpieniem od umowy Nr 1/RSI/2017 z dnia 01 grudnia
2017 r. na świadczenie usług ,,Odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Rojewo” z
dniem 31 maja 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch,
Sikorowo 25a, 88 – 101 Inowrocław Gmina Rojewo z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym w dniu 28 czerwca
2019 r. ogłosiła przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
gminy Rojewo. W wyniku ogłoszonego przetargu złożono jedną ofertę przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych ,,Corimp” Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85 – 825 Bydgoszcz na kwotę
1 100 304,00 zł. W wyniku postępowania w dniu 22 lipca 2019 r. podpisano umowę na
świadczenie ww. usług w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2020 r. Z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnym gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na
który składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi.

Gospodarka wodno-ściekowa
W roku 2019 Gmina Rojewo sprzedała wodę do 1253 odbiorców, wśród których 246 ma podpisane
umowy na odprowadzanie ścieków.
Zawarto 63 nowe umowy z czego 13 to nowe przyłącza a pozostałe 50 umów wynika ze sprzedaży
nieruchomości, dziedziczenia, darowizn.
Z kolei na odbiór ścieków zawarto w sumie 8 nowych umów, z czego 2 to nowe przyłącza
kanalizacyjne.
Zostało wystawionych 7301 faktur i 85 not księgowych.
Ceny stawek jakie obowiązywały w 2019 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków przedstawiały się następująco:
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Opłata abonamentowa – 3,24 zł. brutto
1m3 wody – 2,70 zł. brutto
1m3 ścieków – 4,95 z brutto – jest to cena uwzględniająca dopłatę z budżetu gminy. Uchwałę o
dopłacie do ceny ścieków rada gminy podjęła w sierpniu 2018 r. (7,29zł).
Powyższe stawki taryf zostały zatwierdzone, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne, przez
PGW Wody Polskie na okres 3 lat licząc od 1.09.2018 r.
W 2019 r. sprzedano 208 907 m3 wody zimnej co stanowi przypis w kwocie 563 725,50 zł. W
przypadku ścieków sprzedaż wyniosła 23 730 m3, co stanowi przypis w kwocie 116 942,53 zł. Z
tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków pobierana jest również opłata abonamentowa, za którą w
2019 r. wystawiono przypisy na kwotę 27 177,96 zł. Podsumowując, bilans ze sprzedaży wody,
ścieków i z tytułu opłaty abonamentowej za 2019 rok wyniósł 707 845,99 zł.
W 2019 r. odbiorcy dokonali wpłat na kwotę 716 241,31 zł. Na początku 2019 r. zaległość
wynosiła 75 212,81 zł, natomiast na koniec roku spadła do 64 599,99 zł. Spadła też wartość
nadpłat. Na początku roku wynosiła 9 322,56 zł, a na koniec 6 555,15 zł. Naliczone odsetki
wyniosły 3054,89zł.
W 2019 r. wystawiono 341 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania
ścieków na kwotę 159 079,91 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową w 2019 r. dokonano
umorzeń należności na kwotę 2608,84 zł.
Objętość wody pobranej ze studni zasilających wodociąg gminny w roku ubiegłym wyniosła
338 612 m3 natomiast wody pobranej na cele technologiczne (woda popłuczna) 16 507 m3.
Objętość ścieków przesłanych do oczyszczalni ścieków to 41 168 m3 (z tego do Gniewkowa 40
171 m3, do RSP ,,NOWOŚĆ” 997 m3 [z czego do Wspólnoty mieszkaniowej – 2 495 m3, KSM –
2 280 m3,]). Objętość ścieków dowiezionych na stację zlewną w Rojewie przez firmy zajmujące
się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych wyniosła 12 399 m3.
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Informacja o realizacji polityk, programów, strategii
Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego powiatu
inowrocławskiego
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego identyfikuje i
zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju oraz najważniejsze
priorytety inwestycyjne. Dokument stanowi narzędzie informowania, wdrażania, koordynowania i
kontroli w odniesieniu do procesu rozwojowego. Strategia identyfikuje i formułuje problemy
ważne dla ORSG wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele
rozwojowe. Strategia zawiera listę przedsięwzięć finansowanych zarówno w ramach polityki
terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego jak również z uwzględnieniem innych źródeł finansowania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rojewo
Studium pełni rolę podstawowego dokumentu planistycznego, służącego kształtowaniu i realizacji
polityki przestrzennej gminy.
Podstawę prawną sporządzenia Studium stanowi uchwała Rady Gminy Rojewo Nr VIII/50/2007 z
dnia 23 lipca 2007 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo.
Dnia 13 grudnia 2012r. podjęta została Uchwała Rady Gminy nr XXIII w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo
obowiązującego do chwili obecnej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy
powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji
administracyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Rojewo jest dokumentem
strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań
podejmowanych przez gminę Rojewo sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów
cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze
wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości,
wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
–redukcji emisji gazów cieplarnianych,
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–zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
–redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej.
Celem programu niskoemisyjnego jest m.in.: Poprawa jakości powietrza w gminie Rojewo.
Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo:
- redukcji emisji dwutlenku węgla
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
- redukcji zużycia energii finalnej
- w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza
Gmina Rojewo nie została zakwalifikowana do żadnej strefy przekroczeń substancji w powietrzu.
Założenia do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo
- działania ujęte w Planie dotyczą szczebla lokalnego,
- plan dotyczy całego obszaru geograficznego gminy Rojewo,
- w Planie skoncentrowano na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,
w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE,
–
zidentyfikowano interesariuszy działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej oraz
określono ich współuczestnictwo w realizacji Planu,
–
wskazano dokumenty obowiązujące w gminie związane z obszarem działań objętym PGN
oraz wskazano spójność z tymi dokumentami.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo prowadzona
jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, stanowiącym rozwinięcie i
kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach
poprzednich. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii został opracowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę istniejących problemów na
terenie Gminy Rojewo. W Programie uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Narodowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rekomendacje
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W 2019 r. zostało wydanych 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wszystkie były po za
miejscem sprzedaży. W ubiegłym roku nie cofnięto żadnego zezwolenia.
Na terenie Gminy funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Rojewie
oraz w Zawiszynie. W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w
wysokości
5.000,00
zł
na
przyznanie
dotacji
celowej
dla
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu przeznaczonej na
dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej – lampy czołowej diodowej na
czepcu. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w całości.
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Program Współpracy Gminy Rojewo z Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok
Priorytetowym zadaniem gminy Rojewo jest jej rozwój oraz poprawa jakości życia jego
mieszkańców w ramach posiadanych środków. Prowadzenie aktywnej współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania gminą.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy do zadań własnych Gminy
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.).
Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa demokratycznego. Obok
sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej, jako trzeci sektor stanowią fundament
nowoczesnego państwa. Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju
społeczności lokalnych. Poprzez ogromną aktywność, rozeznanie istniejących problemów i
elastyczność w działaniu przyczyniają się przede wszystkim do wzmacniania procesu odbudowy
społeczeństwa obywatelskiego oraz są elementem spajającym i aktywizującym społeczność
lokalną.
Priorytetem władz Gminy Rojewo jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie
Rojewa organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak
najbardziej skuteczny.
Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywanych priorytetowo
zadań publicznych, które były prowadzone w 2019 roku zaliczamy:
- Obszar kultury fizycznej i rekreacji:
a) organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, turystycznych i różnych form wypoczynku,
umożliwiających mieszkańcom gminy realizację potrzeb w zakresie aktywności ruchowej i
zdrowego stylu życia oraz wychowania poprzez sport, popularyzacja różnych dyscyplin
sportu wśród mieszkańców gminy,
b) organizacja przedsięwzięć, programów oraz realizacja zadań w kraju i zagranicą w zakresie
kultury fizycznej i rekreacji,
c) usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć, organizację
szkoleń i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu, mających na celu propagowanie
sportowego stylu życia, wpieranie kondycji fizycznej.
- Obszar kultury i sztuki:
a) wspieranie wszystkich zadań o charakterze kulturalnym z traktowaniem priorytetowo
przedsięwzięć z udziałem dzieci i młodzieży,
b) organizacja integracyjnych imprez dla wszystkich mieszkańców gminy,
c) organizacja przedsięwzięć promocyjnych o charakterze gminnym w zakresie rozwoju kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty.
- Obszar promocji gminy:
a) wspólna organizacja i realizacja przedsięwzięć i zadań promocyjnych m.in. imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz zadań wymiany dzieci i młodzieży z partnerami
zagranicznymi.
Organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez tryb zlecania lub wspierania
zadań.
Pomoc Organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych:
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1) udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp.,
2) partnerstwo i współpraca w projektach.
Inne formy współpracy z Organizacjami:
1) pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi;
2) pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia
działalności statutowej;
3) wymiana informacji dotyczących kierunków działalności;
4) promocja i reklama projektów w mediach;
5) wspieranie, w miarę możliwości, ekonomii społecznej.
Do priorytetowych zadań publicznych należą:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) turystyki i krajoznawstwa
9) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10) ratownictwo i ochrona ludności;
11) promocja organizacja wolontariatu;
12) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.
Na realizację Programu w 2019 r. przeznaczona została kwota w wysokości
50 000,00 złotych.
Program Współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
pożytku publicznego na 2019 r. utworzony został na bazie konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy funkcjonującymi na
terenie gminy.
Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Rojewo, a organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w Ustawie odbywa się każdorazowo
po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych,
ogłoszonym przez Gminę Rojewo.
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Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt:
W 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł przeznaczone na realizację Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rojewo. Niniejsze środki zostały przeznaczone na:
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy. Zadanie było realizowane na podstawie umowy z Hotelem dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach;
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej z Karoliną Kalisz prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna KUJAWSKIE CENTRUM
ZDROWIA ZWIERZĄT z siedzibą w: ul. Inowrocławska 5 88-140 Gniewkowo.
W 2019 r. na realizację powyższych zadań łącznie wykorzystano środki w kwocie 30.274,40 zł.

Uchwały podjęte w 2019 roku przez Radę Gminy Rojewo.
1.Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.
2.Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2019 rok.
3.Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok.
4. Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
5. Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jaszczółtowo.
6. Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rojewo nieruchomości
położonych w Jarkach, Liszkowie i Wybranowie.
7. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
8.Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9.Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rojewo
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
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10.Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
11.Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.
12.Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część
wschodnia i zachodnia.
13.Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021- 2024.
14.Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z
terenu Gminy Rojewo na lata 2012 – 2032”.
15.Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola.
16.Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jarki.
17.Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości
Glinno Wielkie.
18.Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości z
przeznaczeniem pod drogę w Jaszczółtowie.
19.Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rojewo w 2019 roku”.
20.Uchwała Nr VI/ 37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
21.Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.
22.Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej w Rojewie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
23. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej w Jezuickiej Strudze oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
24.Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie
powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rojewo i wyboru przewodniczącego tej
Komisji.
25. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rojewo porozumienia o utworzeniu Klastra
Energii Rojewo.
26. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
27.Uchwała Nr VII/ 44/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania.
28.Uchwała Nr VII/ 45/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
29.Uchwała Nr VII/ 46/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
30.Uchwała Nr VII/ 47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
31.Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.
32.Uchwała Nr VII/ 49/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa.
33.Uchwała Nr VII/ 50/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr V/32/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola.
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34.Uchwała Nr VII/ 51/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo.
35.Uchwała Nr VII/ 52/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
36. Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok.
37.Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 roku.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
38.Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
39.Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca
uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.
40.Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rojewo.
41.Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Rojewo.
42.Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.
przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2019 – 2022 ” .
43.Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r. wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
44.Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca
uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
45.Uchwała Nr X/62/2019 Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
46.Uchwała Nr XI/ 63/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Rojewo na 2020 rok.
47.Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie
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określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok.
48.Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Rojewo na lata 2020 – 2024”.
49.Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Rojewo.
50.Uchwała Nr XII/ 67/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca
Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
51.Uchwała Nr XII/ 68/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Rojewo na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
52.Uchwała Nr XII/ 69/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
53.Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca
Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
54.Uchwała Nr XIII/ 71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok.
55.Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.
56.Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2020 rok.
57.Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2020 rok.
58.Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
59.Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy
Rojewo.
60.Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rojewo na rok szkolny 2019/2020.
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Gminna Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy
Rojewo. Działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r., ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Gminna
Biblioteka Publiczna w roku 2019
kontynuowała działania w zakresie gromadzenia,
opracowywania i przechowywania i udostępniania zbiorów. Działania skierowane są zarówno do
dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Mają na celu promocje czytelnictwa i rozbudzenie nawyku
do czytania.
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dwie dotacje. Z budżetu Gminy Rojewo
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na 2019 r. w wysokości : 191.516,00 zł oraz z
Biblioteki Narodowej w wysokości
4.706,00 zł. Razem kwota otrzymanej dotacji do
wykorzystania przez GBP w Rojewie wyniosła: 196.222,00 zł. Z powyższych środków zostały
zrealizowane następujące koszty :

Podsumowanie
Gmina Rojewo realizując swoje zadania kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców,
chcąc jak najbardziej i jak najefektywniej przyczynić się do poprawy warunków życia. Wiąże się to
z działalnością na wielu obszarach, z których najważniejsze to ochrona środowiska naturalnego,
przedsięwzięcia prorodzinne, edukacja, kultura i sport, bezpieczeństwo publiczne, pomoc
społeczna i wspieranie wszelkich społecznych inicjatyw. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału
społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury
technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.
Realizowane inwestycje w danym roku nie powinny być jedynym aspektem przez pryzmat którego
oceniana jest działalność samorządu; w między czasie bowiem przystąpiono do wielu zadań realizowanych etapowo na przestrzeni kilku lat. Świadczy to o otwartości Gminy na innowacje i jest
początkiem kolejnych projektów i inwestycji. Oczekiwania mieszkańców Gminy Rojewo rosną
wraz z upływem czasu, rozwojem technologii i wzrostem standardów życiowych. Stanowi to duże
wyzwanie dla samorządu, dlatego podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy są przemyślane i
sukcesywnie wdrażane z myślą o wiejskim charakterze Gminy i kultywowaniu lokalnej tradycji.
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