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I. WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Tłuchowa w roku 2018.

II. INFORMACJE OGÓLNE
1) Ogólna charakterystyka gminy Tłuchowo ( w tym demografia)
Gmina Tłuchowo położona jest we wschodniej części województwa kujawskopomorskiego w powiecie lipnowskim, przy granicy z województwem mazowieckim. Sąsiaduje
z gminami: Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie, Skępe z powiatu lipnowskiego oraz gminą Mochowo
z powiatu sierpeckiego województwo mazowieckie i gminą Brudzeń Duży z powiatu płockiego
województwo mazowieckie.
Teren gminy o powierzchni 9 867 ha podzielony został na 21 sołectw: Borowo, Jasień,
Julkowo, Kamień Kmiecy, Kamień Kotowy, Kłobukowo, Koziróg Leśny, Koziróg Rzeczny,
Nowa Turza, Małomin, Marianki, Mysłakówko, Rumunki Jasieńskie, Suminek, Tłuchówek,
Tłuchowo, Trzcianka, Turza Wilcza, Wyczałkowo, Źródła.
Na mocy uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie podziału Sołectwa Kłobukowo i utworzeniu dwóch sołectw, utworzone zostały dwa
nowe sołectwa: Kłobukowo i Kłobukowo-Michałkowo.
Największe walory przyrodnicze w gminie to tereny wzdłuż rzek: Skrwy, Czernicy,
Bobrownicy, Łachnicy oraz tereny północne i zachodnie przylegające do obszaru chronionego
krajobrazu „Jeziora Skępskie” (poza terenem gminy). Obszar największej koncentracji
zainwestowania stanowi wieś gminna Tłuchowo.
Gminę zamieszkuję 4779 tys. mieszkańców. Największymi skupiskami ludności są
miejscowość gminna Tłuchowo , którą zamieszkuje 1229 mieszkańców oraz Jasień - 336,
Mysłakówko wraz z Mysłakowem- 330 . Na 1 km2 przypada średnio 47 osób (powiat lipnowski
– 65). W 2016 r. na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet, według ogólnego stanu 2399 mężczyzn
i kobiet 2380. Od kilku lat w gminie notuje się dodatni przyrost naturalny. W tym samym czasie
zanotowano ujemne saldo migracji - 2 osoby.
Gmina Tłuchowo w granicach
administracyjnych.
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Tłuchowo jest siedzibą władz samorządowych, wielofunkcyjnym ośrodkiem
administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Gmina Tłuchowo jest gminą typowo rolniczą.

źródło: http://www.tluchowo.com.pl/pliki/galeria.html

Demografia
Wykaz ludności
Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców
( wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.)
Tłuchowo

1229

SOŁECTWA
Borowo
Jasień
Julkowo
Kamień Kmiecy
Kamień Kotowy
Kłobukowo ( wsie Kłobukowo i Michałkowo )
Koziróg Leśny
Koziróg Rzeczny
Małomin
Marianki
Mysłakówko ( wsie Mysłakówko i Mysłakowo)
Rumunki Jasieńskie
Suminek ( wsie Podole i Suminek)
Tłuchówek
Trzcianka (wsie Popowo i Trzcianka)
Turza Nowa
Turza Wilcza
Wyczałkowo
Źródła
RAZEM
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125
336
202
165
275
243
185
138
72
86
330
79
128
255
269
55
291
124
192
4779

2015
54
53

Urodzenia
Zgony

Przyrost naturalny
2016
2017
54
61
45
41

2018
56
47

Podział wiekowy
Przedział wiekowy
0-6 lat
7-18 lat
19-60 lat
61 +

Liczba osób
384
717
2924
754

INFORMACJE FINANASOWE

III.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TŁUCHOWO
W LATACH 2016- 2018
DOCHODY
WYDATKI
DOCHODY
WYDATKI
Dochody
Dochody
Wydatki
Wydatki
OGÓŁEM
OGÓŁEM
rok
bieżące
majątkowe
bieżące
majątkowe
2016 21 537 481 zł 441 778 zł 21 979 260 zł 19 953 926 zł 1 506 936 zł 21 460 863 zł
2017 23 033 881 zł 117 550 zł 23 151 431 zł 21 404 574 zł 1 685 700 zł 23 090 274 zł
2018 23 623 235 zł 1 564 676zł 25 187 911 zł 21 869 448 zł 3 261 386 zł 25 130 834 zł

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W LATACH 2016-2018
W DOCHODACH OGÓŁEM
ROK

DOCHODY
WŁASNE

%

DOTACJE

%

SUBWENCJA

%

POZYSKANE
ŚRODKI
POZABUDŻETOWE

%

2016

6 269 216

28,52

8 678 657

39,49

6 984 455

31,78

46 932

0,21

2017

6 161 987

26,62

9 609 375

41,50

7 349 820

31,75

30 249

0,13

2018

6 830 294

27,12

11 038 237

43,82

7 312 423

29,03

6 956

0,03
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UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH

ROK

DOCHODY Z TYTUŁU
UDZIAŁU WE
WPŁYWACH ZPODATKU
DOCHODOWEGO OD
OSÓB FIZYCZNYCH
STANOWYŁY:

WPŁYWY Z PODATKÓW:
OD NIERUCHOMOŚCI,
ROLNEGO, LEŚNEGO I OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
STANOWIŁY:

2016

2 051 972

2 903 309

2017

1 958 603

2 936 211

2018

2 369 266

2 956 566

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI
2016r.
2017r.
2018r.

1 583 555 zł
1 629 307 zł
1 753 787 zł

WYNIK BUDŻETU
2016r. nadwyżka
2017r. nadwyżka
2018r. nadwyżka

518 397 zł
61 157 zł
57 077 zł

WYGOSPODAROWANE: NADWYŻKA FINANSOWA ORAZ WOLNE ŚRODKI
Z TYTUŁU ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH
wprowadzane po zakończeniu danego roku:
NADWYŻKA
227 585 zł
376 241 zł
433 318 zł

za rok 2016r.
za rok 2017r.
za rok 2018r.

WOLNE
ŚRODKI
694 065 zł
623 925 zł
620 090 zł

W wyniku realizacji budżetu za okres od stycznia do grudnia 2018r. uzyskano dodatni wynik
finansowy w wysokości 57 076,44 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 562 741,00 zł.
Wygospodarowane zostały wolne środki oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości
1 053 407,72 zł. Zostały one wprowadzone do budżetu roku 2019 w miesiącu kwietniu br.
KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU
2016r.
2017r.
2018r.

694 065 zł
623 925 zł
620 090 zł
5

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY TŁUCHOWO na dzień 31 grudnia 2018r.:
Kredyt/pożyczka

Okres spłaty rat

pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Toruniu
w 2016r. w wysokości 91 500 zł na zakup
pojemników na odpady komunalne

2017-2019

kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku
Spółdzielczym w Lipnie na zadanie
inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
2018 roku dla zadania: „Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na
odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica
województwa” w ramach zadania
inwestycyjnego gminy pn. „Budowa ciągów
pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi
wojewódzkiej Nr 559”

2019 - 2024

Pozostało do spłaty
30 500 zł,
z tego planuje się,
że WFOŚiGW
w Toruniu umorzy Gminie
w 2019 roku kwotę: 22 875
zł

589 590 zł

Zadłużenie Gminy Tłuchowo w ostatnich latach systematycznie maleje. W 2018 roku
spłacone zostały kredyty zaciągnięte w latach 2011-2012 w drodze przetargu.
Na koniec 2018r. pozostały do spłaty: raty pożyczki zaciągniętej w 2016r. w WFOŚiGW
w Toruniu na zakup pojemników na odpady komunalne – 30 500 zł oraz raty kredytu
zaciągniętego w 2018 roku w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w
Lipnie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko
– Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559
na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego
gminy pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej
Nr 559” – 589 590 zł (spłata w/w kredytu zaplanowana została na lata 2019 – 2024).
Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień
31 grudnia 2018r. wyniosła 620 090 zł, co stanowi 2,46 % wykonanych w 2018 roku dochodów
ogółem.

IV.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na Gminę , stanowi również
gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako, że za swoje zobowiązania Gmina odpowiada
mieniem należącym do niej.
Wartość początkowa majątku Gminy Tłuchowo na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
48 849 409,23zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 52 052 658,06 zł, co
oznacza wzrost o 6,56% w stosunku do wartości majątku Gminy z 31 grudnia roku
poprzedzającego.
Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku , poz. 121 i stanowią go
nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Gminy i nie
znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone
prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych.
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W zasobie Mienia Gminnego Gminy Tłuchowo znajdują się również nieruchomości,
które:
- zostały zakupione w drodze umów notarialnych ,
- stały się własnością w drodze nieodpłatnego przekazania ,
- zostały przejęte na własność na podstawie innych tytułów prawnych.
Zgodnie z ewidencją geodezyjną w Zasobie Mienia Gminnego znajdują się grunty
o powierzchni 152 ha, spośród których grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 126 ha ,
w tym 114ha jest pod drogami. Pozostałe tereny stanowią m.in. :
- użytki rolne – 21 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 3 ha,
- nieużytki – 2ha
W omawianym okresie Gmina nabyła od Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną
i użytkowaną jako droga gminna o powierzchni 0,04 00ha położoną w Źródłach ;
Sieć dróg utrzymywanych przez Gminę , zaliczonych do klasy L wynosi 190 km, z tego :
- drogi gminne o nawierzchni bitumicznej – 40,7km,
- drogi z kostki brukowej – 0,6km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej – 23,0km,
- drogi gruntowe 126,5km.
W miejscowości Jasień znajduje się w dzierżawie grunt o powierzchni 225m2 ,który
wykorzystywany jest na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL.
Gmina Tłuchowo dysponuje zasobem mieszkaniowym w ilości 29 lokali mieszkalnych
znajdujących się w miejscowościach:
Jasień – 4 lokale,
Kamień Kmiecy – 8 lokali,
Kłobukowo – 5 lokali,
Koziróg Rzeczny – 5 lokali
Źródła – 7 lokali.
Na podstawie umowy najmu wszystkie dostępne lokale mieszkalne są przekazane najemcom
do użytkowania na czas nieokreślony zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Gmina
Tłuchowo nie posiada lokali socjalnych i w razie potrzeby na ten cel lokale będą wynajmowane.
Wyeksploatowane zasoby mieszkaniowe charakteryzuje niski standard wyposażenia.
Znaczne zużycie funkcjonalne i techniczne budynków ma duży wpływ na koszty eksploatacji
i remontu. We wszystkich budynkach kontynuowane są remonty zwłaszcza wymiany okien,
drzwi oraz remont elewacji, schodów, stropów, piwnic, pokryć dachowych i przewodów
dymowych. Budynek zlokalizowany w miejscowości Jasień wyposażony jest w zbiorcze
centralne ogrzewanie, bieżącą wodę, kanalizację sanitarną wraz z przydomową oczyszczalnią
ścieków. Pozostałe budynki zlokalizowane w miejscowościach: Kamień Kmiecy, Kłobukowo
i Koziróg Rzeczny są wyposażone tylko w bieżącą wodę, kanalizację sanitarną ze zbiornikami
bezodpływowymi na nieczystości płynne oraz indywidualne źródła ciepła.
Budynek mieszkalny po byłej szkole podstawowej w Źródłach został wybudowany
w 1963 roku. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Wyposażony jest w indywidualne
źródło ciepła, łazienki, bieżącą wodę , kanalizację sanitarną oraz przydomową oczyszczalnię
ścieków. W wyżej wymienionym budynku planuje się przeprowadzić termomodernizację
obiektu wraz z wymianą pokrycia dachowego i orynnowania.
Jednym z głównych celów Gminy jest utrzymanie należytego stanu technicznego
budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego we właściwym oraz nie
pogorszonym stanie.
Wobec stanu lokali i istniejących możliwości gminy w najbliższym okresie nie
prognozuje się zwiększenia liczby lokali mieszkalnych.
Wysokość nakładów na remont i modernizacje budynków jest określona w oparciu
o potrzeby z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy corocznie w uchwale w sprawie
ustalenia budżetu na dany rok.
Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Wójt Gminy Tłuchowo.
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Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
Głównym źródłem finansowania kosztów związanych z administrowaniem
i remontowaniem zasobu mieszkaniowego gminy jest budżet gminy, dochody przeznaczone
z czynszów za lokale mieszkalne oraz inne środki np. fundusze UE, kredyty, dotacje, darowizny,
itp.
Z uwagi na niewystarczający zasób lokali mieszkalnych inicjowane są postępowania
mające na celu tworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez
wytyczanie obszarów pod budownictwo mieszkalne. Tereny przeznaczone pod budownictwo
indywidualne wyznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W budynku urzędu gminy wynajmowane są 3 lokale użytkowe, których najemcami są:
Poczta , Orange Polska S.A. i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Gmina Tłuchowo nie posiada majątku w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.
Dochody w 2018 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przedstawiono
w części tabelarycznej.
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2018 – URZĄD GMINY - Gmina Tłuchowo

Grupa

Wyszczególnienie składników
mienia ( nazwa środka
trwałego)

Wartość na dzień
01.01.2018r.

Przychody

Rozchody

Wartość końcowa
na dzień
31.12.2018r.

2.

3.

4.

5.

6.

352 357,64

1 815,20

5 481 828,94

23 129,35

33 872 991,05

3 380 521,65

193 777,37

37 059 735,33

---

44 364,25

----

---

44 364,25

---

1.
0
Grunty

---

354 172,84

1
Budynki
Mieszkalne
Użytkowe

2
3

OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I
WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE

9

---

5 504 958,29

Wykonane dochody
w 2018roku
8.
Razem
28 051,85zł
w tym czynsz
POLKOMTEL –
28 051,85
Razem - 51 543,10
w tym :
- czynsz za lokale
mieszkalne –
34 917,94
- czynsz za lokale
użytkowe –
16 625,16

4

MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA

5

6

7
8

X

113 330,11

SPECJALISTYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY

344 466,99

URZĄDZENIA
TECHNICZNE

114 600,51

ŚRODKI TRANSPORTU

672 313,60

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOSCI
I WYPOSAZENIE

314 596,84

Razem

113 330,11
---

-----

------

--41 310 849,93

----

3 405 466,20

10

--8 440,00

---202 217,37

344 466,99

114 600,51
663 873,60

---

---

-----

314 596,84
--44 514 098,76

79 594,95

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TŁUCHOWIE ZA 2018 r. – GMINA TŁUCHOWO
Lp. Grupa
Wyszczególnienie składników mienia
wg
( nazwa środka trwałego)
KŚT
1.
1
BUDYNKI I LOKALE
Budynek przedszkola
2.

2

4

5.

X

8

0

-

Wartość na
Rodzaj praw Wykonane
dzień
majątkowych dochody
31.12.2018r.
w 2018r.
We władaniu
940 321,61
-

-

-

940 321,61

25 606,64

-

-

25 606,64

5 769,44

-

-

5 769,44

-

19 837,20

-

-

19 837,20

-

4 335,00

-

-

4 335,00

388,00

-

-

388,00

-

Moniotor Hyundai

700,00

-

-

700,00

-

Komputer Pacart

350,00

-

-

350,00

-

2 799,00

-

-

2 799,00

-

Modem Pentagram XEII 56i

49,00

-

-

49,00

-

Głośniki Samba Plus

49,00

-

-

49,00

-

OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ

Plac zabaw
MASZYNY I URZĄDZENIA
TECHNICZNE
Drukarka Deskjet

Zesstaw komputerowy VOBIS

4.

Rozchody

940 321,61

Nawierzchnia polbrukowa
3.

Wartość na Przychody
dzień
01.01.2018r.
940 321,61
-

We władaniu

We władaniu

-

-

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

9 173,75

-

-

9 173,75

Tablica interaktywna

9 173,75

-

-

9 173,75

GRUNTY

28,00

-

-

28,00

Działka pow. 2236m2

28,00

-

-

28,00

-

979 465,00

-

-

979 465,00

-

RAZEM
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We władaniu

-

We władaniu

-

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUCHOWIE ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO
Lp.

Grupa
Wg
KŚT

1.

0

2.

2

Wyszczególnienie składników mienia
(nazwa środka trwałego)

BUDYNKI I LOKALE

Rozchody

Wartość na dzień
31.12.2018r.

Rodzaj praw
majątkowych
We władaniu

Wykonane
dochody w
2018r.

-

-

3 995 590,67

Budynek gimnazjum

868 299,09

-

-

868 299,09

707,00

Budynek szkoły podstawowej

960 934,75

-

-

960 934,75

2 793,00

2 166 356,83

-

-

2 166 356,83

920,00

618 462,40

-

-

618 462,40

29 999,00

-

-

29 999,00

7 427,00

-

-

7 427,00

97 433,51

-

-

97 433,51

7 320,00

-

-

7 320,00

311 895,85

-

-

311 895,85

Plac zabaw

29 369,00

-

-

29 369,00

Kolektor deszczowy

18 425,28

-

-

18 425,28

Droga dojazdowa

92 790,06

-

-

92 790,06

Chodnik polbrukowy

23 802,70

-

-

23 802,70

MASZYNY I URZĄDZENIA
TECHNICZNE

190 645,36

-

-

190 645,36

Urządzenia grzewcze kotłowni CO

170 205,92

-

-

170 205,92

7 500,00

-

-

7 500,00

Budynek sali sportowej
OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I
WODNEJ
Plac przed szkołą

Ogrodzenie szkoły
Przyłącze wodociągowe na boisku
sportowym
Urządzenia sportowe - boisko
sportowe

3, 5-6

Przychody

3 995 590,67

Wjazd przy szkole z ul. Nowe
Osiedle

3.

Wartość na dzień 01.01.2018r.

Kosiarka samojezdna

12

We władaniu

We władaniu

4 420,00

Agregat prądotwórczy
4.

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE
Patelnia elektryczna
Kuchnia 4 gaz z piekarnikiem
elektrycznym
Zmywarka do naczyń

12 939,44

220 981,94

-

-

220 981,94

4 172,40

-

-

4 172,40

4 129,99

-

-

4 129,99

6 936,92

-

-

6 936,92

-

-

7 999,99

64 546,84

-

-

64 546,84

6 000,00

-

-

6 000,00

Zestaw tablic interaktywnych

72 779,66

-

-

72 779,66

Centrala telefoniczna

2 440,00

-

-

2 440,00

Zmywarka przemysłowa

4 250,14

-

-

4 250,14

10 000,00

-

-

10 000,00

10 000,00

-

-

10 000,00

13 776,00

-

13 776,00

13 950,00

-

13 950,00

GRUNTY

4 220,00

-

Działka

4 220,00

System nagłaśniający

X

-

7 999,99

System telewizji przemysłowej monitoring
Maszyna czyszcząco-szorująca
CLEANFIX

0

-

Zmywarka podblatowa EVO CO500DD
Zestaw tablic interaktywnych 5
szt.
Drukarko-Kserokopiarka RICOH
AFICIO

Kserokopiarka Bizhub

5.

12 939,44

RAZEM

5 029 900,37
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-

4 220,00

We władaniu

We władaniu

4 220,00
-

-

5 029 900,37

4 420,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSŁAKÓWKU ZA 2018r. – GMINA TŁUCHOWO
Lp. Grupa
Wyszczególnienie składników
wg
mienia
KŚT
( nazwa środka trwałego)
1.
1
BUDYNKI I LOKALE
Budynek szkoły
Budynek gospodarczy
2.

2

OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I
WODNEJ
Ogrodzenie terenu szkoły dł. 479mb

X

-

-

1 027 360,71

1 019 880,71

-

-

1 019 880,71

7 480,00

We władaniu

Wykonane
dochody w
2018r.
16 278,09
16 278,09

7 480,00

We władaniu

399 845,42

106 396,58

-

-

106 396,58

-

808,00

-

-

808,00

-

2 062,22

-

-

2 062,22

-

35 890,70

-

-

35 890,70

-

209 687,93

-

-

209 687,93

-

Plac zabaw

44 999,99

-

44 999,99

-

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
Zestaw
tablic interaktywnych
WYPOSAŻENIE

67 048,16

-

-

67 048,16

28 320,06

-

-

28 320,06

-

Zestaw tablic interaktywnych szt. 3

38 728,10

-

38 728,10

-

GRUNTY

1 960,00

-

-

1 960,00

Działka

1 960,00

-

-

1 960,00

1 496 214,29

-

-

1 496 214,29

Boisko sportowe

0

1 027 360,71

Rodzaj praw
majątkowych

-

Przydomowa oczyszczalnia

4.

Wartość na dzień
31.12.2018r.

Rozchody

-

Wiata do rowerów

8

Przychody

399 845,42

Studnia

3.

Wartość na dzień
01.01.2018r.

RAZEM
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We władaniu

We władaniu

-

-

16 278,09

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018R. – GMINA TŁUCHOWO

Lp.

1.
1

Wyszczególnienie składników
mienia
( nazwa środka trwałego)
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDU,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSARZENIE
Sprzęt nagłaśniający

Wartość na
dzień
01.01.2018r.

Przychody

Wartość na dzień
31.12.2018r.

Rozchody

Rodzaj praw
majątkowych
We władaniu

Wykonane
dochody w
2018r.

32 979,64

-

-

32 979,64

-

17 229,84

-

-

27 229,84

-

5 270,00

-

-

5 270,00

-

3

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z
piekarnikiem TG-4720/PG-1
Kserokopiatka SHARP

10 479,80

-

-

10 479,80

-

X

RAZEM

32 979,64

-

-

32 979,64

-

2
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Pojazdy, maszyny
Gmina jest w posiadaniu następujących pojazdów i maszyn:
-

Samochód dostawczy marki Volkswagen Transporter do 3,5t, rok produkcji 2012r.,
zakupiony w 2019 roku, przeznaczony jest do obsługi prac przy bieżącym utrzymaniu dróg
gminnych,
Koparko-ładowarka marki NEW HOLLAND, typ B100B, rok produkcji 2008r., zakupiona
w 2008 roku do obsługi dróg gminnych,
Maszyny robocze tj. 2 (dwie) kosy spalinowe marki STIHL są przeznaczone do wykaszania
porostów traw i chwastów z poboczy dróg gminnych,
Zagęszczarka płytowa – urządzenie z silnikiem spalinowym marki MASALTA przeznaczona
głownie do prac przy budowie i remoncie chodników,
Rozdrabniacz do nasypów i poboczy KUHN TB211 przeznaczony do wykaszania
i rozdrabniania porostów traw, chwastów i krzewów z poboczy dróg gminnych,
Samochód dostawczy marki Volkswagen Transporter do 3,5t, rok produkcji 2006r.,
przeznaczony dla celów spisywania stanu wody i usuwania awarii w tym zakresie.

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW

I STRATEGII
1) Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2014-2020
W Strategia Rozwoju Gminy Tłuchowo na lata 2014 -2020 została przyjęta uchwałą
nr XXVIII/210/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 04 listopada 2014 roku.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem przygotowanym przez samorząd gminy,
który określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno - gospodarczego na obszarze danej
jednostki. Strategia stanowi również odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki
rozwoju w oparciu o strategie, jak również skuteczna próbę dostosowania działalności Gminy do
standardów europejskich. Strategia stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na
terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
W Strategii Rozwoju Gminy określono misję i wizję dla Gminy Tłuchowo.
Misję określono następująco:
„EFEKTYWNE ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY ZAPEWNIAJĄCE
GODNE WARUNKI BYTOWE, ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO ORAZ
POCZUCIE STABILNOŚCI W PRZYSZŁOŚCI”
Wizje określono natomiast:
„GMINA TŁUCHOWO GMINĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOM I RODZINIE,
Z
ROZWIJAJĄCĄ
SIĘ
INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ,
SPOŁECZNĄ
I NOWOCZESNYM ROLNICTWEM, NA TERENIE KTÓREJ ISTNIEJĄ KORZYSTNE
WARUNKI DO ROZWOJU MSP”
Samorząd gminny realizując zadania, bierze pod uwagę priorytety i cele wyznaczone w Strategii
Rozwoju Gminy Tłuchowo aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby jej mieszkańców.
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2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tłuchowo i miejsce plany zagospodarowania przestrzennego
Dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszaru gminy Tłuchowo
należy uznać za prawidłowe i zgodne z występującymi tu uwarunkowaniami przyrodniczymi.
Utrzymane zostają funkcje dolin rzecznych, które stanowią najcenniejszy element środowiska
przyrodniczego. Grunty klas I-III (najlepszych na obszarze gminy ponieważ ta charakteryzuje się
dużym odsetkiem gruntów o niskich klasach bonitacyjnych) użytkowane są rolniczo.
Ład przestrzenny na terenie gminy Tłuchowo wyznaczają następujące dokumenty:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuchowo
uchwalone przez Radę Gminy Tłuchowo Uchwałą Nr VI/44/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r.
(Dz. Urz. Województwa Włocławskiego z 1999 r. Nr 15, poz. 4);
2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w gminie obowiązują trzy
miejscowe plany:
 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wyodrębniony
z części gminy Tłuchowo powiat lipnowski, położony w miejscowości TłuchowoTłuchówek. Dotyczy terenu osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych
z dopuszczeniem usług oraz terenu usług rzemieślniczych. Powierzchnia terenu objęta
planem: 22,07 ha. Plan ten częściowo jest zrealizowany, pozostają jeszcze spore
rezerwy terenu.
 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wyodrębniony
z części gminy Tłuchowo powiat lipnowski, położony w miejscowości Tłuchowo. Plan
dotyczy terenu składowiska odpadów dla gminy Tłuchowo. Powierzchnia terenu
objętego planem: 52 ha (łącznie z terenem oddziaływania). Plan niezrealizowany.
Obecnie na tym terenie został zlokalizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który został wybudowany w 2018 r.
 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wyodrębniony
z części gminy Tłuchowo powiat lipnowski, położony w miejscowości Tłuchowo,
Małomin, Kamień Kotowy. Plan dotyczy:
 Tłuchowo – teren przeznaczony pod parking dla samochodów osobowych.
Powierzchnia terenu objętego planem – 0,10 ha. Plan zrealizowany.
 Małomin – teren przeznaczony pod zieleń leśną, budownictwo rezydencjonalne
i mieszkaniowo-usługowe. Powierzchnia terenu objętego planem – 12,47 ha. Plan
zrealizowany.
 Kamień Kotowy – teren przeznaczony pod budowę stacji paliw i warsztatu
samochodowego. Powierzchnia terenu objętego planem – 1,50 ha. Plan
niezrealizowany.
Przedmiotem utworzenia planów miejscowych było wprowadzenie następujących
struktur funkcjonalnych: mieszkaniowo-usługowej, budownictwa letniskowego, usług
publicznych (parking, stacja benzynowa, składowisko odpadów). Obecnie tereny objęte
miejscowymi planami zajmują 0,9 % ogólnej powierzchni gminy.
Na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dla terenów, dla których Gmina Tłuchowo nie posiada aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje o warunkach zabudowy są jednym z podstawowych instrumentów kształtowania
przestrzennej w Gminie Tłuchowo. W latach 2008-2016 wydano ogółem 320 decyzji
o warunkach zabudowy.
W analizowanych latach najwięcej wydano decyzji dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej -49,7%, choć widoczny zaczyna być wzrost liczby wydanych decyzji dla
zabudowy zagrodowej - 29,10% względem lat poprzednich. Zabudowa usługowa stanowi
10,90% wszystkich decyzji, pozostałe – 10,3 %.
Biorąc pod uwagę liczbę wydanych decyzji, przoduje miejscowość Tłuchowo – 102
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(31,9% wszystkich decyzji), Tłuchówek – 28 (8,8%), Mysłakówko – 23 (7,2 %), Trzcinka – 21
(6,6%), Turza Wilcza – 20 (6,2 %). Najmniej decyzji wydano dla miejscowości Rumunki
Jasieńskie – 2 (0,6%), Turza Nowa, Małomin – 3 (0,9 %), Borowo – 4 (1,2%), Kamień Kmiecy,
Suminek – 6 (1,9 %).
W roku 2018 wydano 27 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego (w tym 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Taka sama
liczba wydanych decyzji miała również miejsce w roku poprzednim, tj. w roku 2017 - 27
decyzji. W okresie tych dwóch lat nie wydano żadnej decyzji odmawiającej ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Największym ruchem budowlanym odznacza się sołectwo Tłuchowo, następnie
Tłuchówek, Kamień Kotowy, Jasień i Mysłakówko.
Reasumując, stan ładu przestrzennego na terenie gminy Tłuchowo można uznać za
prawidłowy. Szczególnej ochronie należy poddać tereny atrakcyjne przyrodniczo (głównie
doliny rzeczne). Na terenie gminy nie występują obszary chronione na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.
Istotne czynniki umożliwiające rozwój gminy Tłuchowo i budownictwa:
 dostępność transportowa – położenie na trasach łączących gminę z głównymi ośrodkami
poziomu krajowego i regionalnego (3 drogi wojewódzkie);
 atrakcyjne tereny przyrodnicze (krajobraz otwarty – doliny rzek, lasy), w szczególności
dolina rzeki Skrwy;
 brak dużych zakładów przemysłowych stanowiących ewentualne źródło zanieczyszczeń;
 korzystne warunki do rozwoju funkcji turystycznej w zakresie agroturystyki dla potrzeb
ludności dużych miast;
 dość czyste środowisko rolnicze i duże możliwości rozwoju produkcji ekologicznej;
 bliska odległość dużych ośrodków miejskich: Włocławek, Płock;
 wysoka aktywność społeczna mieszkańców;
 zaopatrzenie gminy w gaz sieciowy – paliwa ekologiczne i stosunkowo tanie;
 dobrej jakości infrastruktura sportowo-kulturalna;
 przygotowane pod zabudowę mieszkaniową tereny posiadające aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
3) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tłuchowo
Program Rewitalizacji dla Gminy Tłuchowo został uchwalony przez Radę Gminy
Tłuchowo w dniu 20 marca 2018 roku.
Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej,
przestrzennej infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturalnej, zmierzający do wyprowadzenia
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju.
Obszar rewitalizacji nie może obejmować powierzchni większej niż 20% gminy oraz być
zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Na terenie Gminy Tłuchowo najbardziej
niekorzystna sytuacja występuje na terenie sołectwa Kłobukowo, Turza Nowa i Turza Wilcza.
Wybór ten uwarunkowany był największą koncentracją negatywnych zjawisk - ilość
wskaźników, których wyniki przyjmują wartość mniej korzystną niż średnia dla Gminy
Tłuchowo, w tych przypadkach jest największa.
W 2018 roku nie podejmowano działań w tym zakresie, ponieważ środki na tego typu
działania będą do dyspozycji dopiero w latach następnych za pośrednictwem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z siedzibą w Dobrzyniu nad
Wisłą, którego to Stowarzyszenia Gmina Tłuchowo jest członkiem.
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4) Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Gminy Tłuchowo zlokalizowane są 44 zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytków, które nie są wpisane do Rejestru Ochrony Zabytków województwa KujawskoPomorskiego.
Gmina Tłuchowo w 2019 r. przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami na lata 2019 – 2022.
Dodatkowo na terenie Gminy Tłuchowo znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie prace budowlane na nieruchomościach zlokalizowanych w strefach ochrony
konserwatorskiej każdorazowo należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5) Infrastruktura drogowa
Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Tłuchowo :
- drogi krajowe (nie występują)0 km
- drogi wojewódzkie
22,7 km
- drogi powiatowe
33,3 km
- drogi gminne
193 km
Razem : 249 km dróg publicznych.
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych co roku w budżecie gminy przeznacza się środki
finansowe w wysokości 700 – 800 tys. złotych.

6) Gospodarka wodno-ściekowa

Wodociągi
Gmina Tłuchowo czerpie wodę z dwóch ujęć. Pierwsze z nich znajduje się w samym
Tłuchowie. Ujecie wyposażone jest w dwie studnie, wydajność jest na poziomie 750m 3/dobę.
Drugie ujęcie znajduje się w Jasieniu, również są dwie studnie. Wydajność studni na takim
samym poziomie jak ujęcie w Tłuchowie. Oba ujęcia wody czerpią wodę z utworów
czwartorzędowych. Gmina nie korzysta z ujęć wód powierzchniowych. Woda wydobyta
poddawana jest procesom uzdatniania wody na Stacjach Uzdatniania Wody w Tłuchowie
i Jasieniu za pomocą filtrów pionowych. Ponadto Stacje Uzdatniania Wody wyposażone są
w zbiorniki retencyjne po dwa w Tłuchowie i Jasieniu, każdy o pojemności 100 m3. Woda do
mieszkańców gminy Tłuchowo dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej. Sieć
wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na terenie gminy. Nieliczni
mieszkańcy korzystają ze studni przydomowych.
W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę celem gminy jest zapewnienie
niezawodności dostaw wody oraz odpowiedniej jakości.
W zakresie sieci wodociągowej planowane są do budowy odcinki sieci wodociągowych
na terenach na których powstają nowe osiedla mieszkaniowe.
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Stacja Uzdatniania Wody w Jasieniu, fot. Andrzej Kurowski

Stacja Uzdatniania Wody w Tłuchowie fot. Andrzej Kurowski

Kanalizacja
W gminie Tłuchowo funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków,
położona jest w miejscowości gminnej Tłuchowo. Oczyszczalnia na chwilę obecną jest
w trakcie rozbudowy i modernizacji. Po rozbudowie przepustowość wyniesie 240 m3/dobę oraz
obszarze aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 1900 RLM. Po rozbudowie na
oczyszczalni prowadzona będzie również przeróbka osadów ściekowych. Oczyszczalnia
obsługuje miejscowość Tłuchowo i część Tłuchówka. Ścieki na oczyszczalnie dostarczane są za
pomocą kanalizacji grawitacyjnej. Na sieci znajduje się 5 przepompowni ścieków. Pozostałe
miejscowości o rozproszonej zabudowie, na terenie których wykonanie sieci kanalizacyjnych nie
ma ekonomicznego uzasadnienia, rozwiązaniem są małe przydomowe oczyszczalnie ścieków,
których na terenie gminy jest 450. Część z nich wybudowano korzystając z pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostali
mieszkańcy mają szamba.
W zakresie sieci kanalizacyjnej planowane są do budowy odcinki sieci kanalizacyjnej na
terenach na których powstają nowe osiedla mieszkaniowe.
7) Oświetlenie na terenie gminy Tłuchowo
Gmina Tłuchowo ponosi koszty utrzymania oświetlenia drogowego w ilości 151 opraw
oświetleniowych, które stanowią majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-855
Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19. W tym celu Gmina pokrywa koszty konserwacji i naprawy
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infrastruktury oświetleniowej oraz zużycia energii elektrycznej w wysokości około 130 tys.
złotych rocznie. Własność Gminy Tłuchowo stanowią tylko dwa punkty oświetlenia drogowego
tj. lampy solarne.
W ramach podniesienia standardu oświetlenia drogowego na terenie gminy rozbudowano
istniejące ciągi oświetleniowe i zwiększono ilość punktów świetlnych w ilości : 3 sztuk lamp
w 2017 roku oraz 5 sztuk lamp w 2018 roku.

8) Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo jest dokumentem strategicznym,
obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny gminy. Istotą planu jest określenie wizji
rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe
korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Dokument składa się z inwentaryzacji emisji
dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie
Gminy Tłuchowo oraz planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w którym wskazano
propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania. Możliwość
realizacji działań ujętych w planie, uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych funduszy
w perspektywie budżetowej 2016-2020, a opracowany Plan stanowi niezbędny dokument,
umożliwiający ubieganie się o środki pomocowe. Uchwalony i przyjęty do realizacji Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo przez Radę Gminy Tłuchowo ma bardzo istotne
znaczenie, gdyż otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in.
termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, modernizację źródeł
ciepła czy instalację odnawialnych źródeł energii.
Korzyści z wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to :
- zwiększenie ilości budynków objętych termomodernizacją, polegającą na dociepleniu,
wymianie stolarki oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła,
- zwiększenie ilości montażu kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych przez
mieszkańców,
- nowe budownictwo spełniające normy niskoemisyjne,
- zastosowanie żarówek energooszczędnych w oświetleniu budynków oraz w oświetleniu
ulicznym – redukcja zużycia energii elektrycznej,
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
- utworzenie ścieżek pieszo – rowerowych umożliwiających bezpieczny dojazd do szkół
i zakładów pracy umożliwiających zmniejszenie ruchu pojazdów silnikowych.
W ramach wdrażania przedsięwzięcia polegającego na poprawie stanu środowiska
i jakości życia mieszkańców Gminy Tłuchowo poprzez podjęcie działań w zakresie ograniczenia
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w 2018 roku dokonano wymiany przestarzałych
i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania budynków w 9 - ciu nieruchomościach zabudowanych.
Przedsięwzięcie to było wspierane finansowo w postaci dotacji celowej z budżetu gminy
w kwocie 2 tys. zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 tys. zł., łącznie 4 tys. złotych lecz nie więcej niż do
wysokości poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła tj. kosztów kwalifikowanych zakupu
kotła i jego montażu z uruchomieniem.
Nowo zakupione piece są fabrycznie nowe oraz spełniają wymagania wynikające
z obowiązujących norm – dotyczy to pieców : gazowe – 1 szt, na pelety – 1 szt oraz węglowe
z automatycznym zasilaniem (ekogroszek) – 7 szt.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w budżecie Gminy Tłuchowo oraz
WFOŚiGW w Toruniu na powyższy cel w 2018 roku udzielono dotacji 9 -ciu wnioskodawcom.
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9) Program ochrony środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo przedstawia aktualny stan
środowiska gminy oraz wskazuje kierunki działań zmierzające do jego ochrony.
Opracowany dokument pozwala uporządkować działania, które doprowadzają do poprawy stanu
środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniają skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.
Program ochrony środowiska dla gminy Tłuchowo uwzględnia wszystkie zadania samorządu
gminy w zakresie ochrony środowiska, które mają znaczący wpływ na poprawę stanu
środowiska, zachowanie w stanie niezmienionym terenów charakteryzujących się dobrą jakością
środowiska oraz ochronę zasobów naturalnych.
Gmina Tłuchowo jest gminą wiejską o charakterze typowo rolniczym.
Zdecydowana część powierzchni gminy jest zajmowana przez tereny rolnicze, w tym
grunty orne, pastwiska, sady i łąki. Jednak z uwagi na słabą jakość gleb, plony na tym terenie nie
należą do wysokich.
Uwzględniając wszystkie szanse, problemy i zagrożenia na terenie gminy w celu ochrony
środowiska został wyznaczony szereg zadań ekologicznych opartych na celach priorytetowych.
Zaliczamy do nich:
• Zwiększenie lesistości na terenie gminy oraz poprawa kondycji drzewostanu;
• Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dobrych praktyk wśród rolników;
• Poprawa komfortu akustycznego – wprowadzanie zadrzewienia wzdłuż dróg oraz
poprawa stanu dróg;
• Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (eternit).
Z powodu typowo rolniczego charakteru gminy jednym z zasadniczych celów jest
zmniejszenie ilości biogenów dostających się do wód powierzchniowych (m.in. z terenów
rolniczych) mogących powodować przyspieszenie procesu eutrofizacji. Cel ten zostaje
osiągnięty poprzez stosowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej przez rolników gminy
Tłuchowo. Istotnym celem jest również obniżenie stopnia zanieczyszczania wód
powierzchniowych ściekami komunalnymi, które mogą powodować degradację siedlisk w tym
wymieranie cennych gatunków ryb. Budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej lub
przydomowych oczyszczalni ścieków pozwala na realizację tego celu. Kolejnym ważnym celem
jest obniżanie niskiej emisji. Ze względu na cenne formy ochrony przyrody ważne jest
zachowanie bioróżnorodności i wykorzystanie potencjału turystycznego.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo ma za zadanie stymulować podmioty
działające na terenie gminy, aby zostały zredukowane niepożądane skutki dla środowiska
przyrodniczego. Ponadto wspiera proces rozwoju społeczno-ekonomicznego w celu zapewnienia
możliwie najlepszych warunków bytu mieszkańców gminy Tłuchowo.
10) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tłuchowo
na lata 2011 – 2032
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tłuchowo na
lata 2011 – 2032” został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną Państwa. Program ten
obowiązuje na obszarze Gminy Tłuchowo i uwzględnia wszystkie zadania samorządu gminy
w zakresie kampanii edukacyjno – informacyjnej, inwentaryzacji, usuwania, transportu
i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do
osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz osób prawnych.
Na terenie gminy azbest występuje tylko w pokryciach dachowych tj. w eternicie płaskim
oraz falistym.
Główne korzyści jakie osiąga Gmina Tłuchowo w wyniku realizacji „Programu
suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tłuchowo na lata 2011 –
2032” to:
- zmniejszenie ilości występowania eternitu,
- realizacja poprawnej gospodarki opadami zawierającymi azbest,
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- zmniejszenie ryzyka zachorowań mieszkańców spowodowanych występowaniem wyrobów
zawierających azbest,
- korzyści dla powietrza atmosferycznego,
- eliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko,
- poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego,
- zmniejszenie emisji włókien azbestu.
Co roku sporządzany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia
pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” , które
Gmina realizuje w miesiącach od maja do października każdego roku.
W ramach powyższego przedsięwzięcia unieszkodliwiono : w 2016 roku 80,010 Mg
eternitu z 28 obiektów, w 2017 roku 57,964 Mg z 24 obiektów, w 2018 roku 57,724 Mg z 24
obiektów oraz w bieżącym roku planuje się unieszkodliwić 51,691 Mg eternitu z 28 obiektów
budowlanych.
11) Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tłuchowo na lata 2017 –
2023 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Tłuchowo Nr XVII/132/2016 w dniu 29 grudnia
2016 r.
W dokumencie określono wizję rozwoju Gminy Tłuchowo w sferze problemów społecznych,
która brzmi następująco: „Gmina Tłuchowo – miejscem wsparcia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego, tworząca optymalne warunki dla funkcjonowania mieszkańców”. W strategii
założono siedem celów strategicznych, a jednym z nich było „zapewnienie pomocy, poprawa
warunków społecznego funkcjonowania osób starszych i chorych, społeczności lokalnej”, który
w 2018 r. był szczególnie realizowany poprzez cele operacyjne wyznaczone w tym zadaniu tj.
rozwój środowiskowych form opieki dla osób starszych.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie w ramach funkcjonowania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie było wsparcie tej grupy świadczeniami poprzez:
1. Świadczenie środowiskowych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze świadczono dla 23 rodzin, w których wspólne gospodarstwo domowe
prowadziło 26 osób w rodzinach, którym udzielono 2125 świadczeń na kwotę 14 704,00 zł.
Usługi świadczyły dwie opiekunki środowiskowe zatrudnione w ramach refundowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie stanowisk pracy. Odpłatność za usługi opiekuńcze
uzależniona była od posiadanego dochodu osoby lub rodziny. Osoby o dochodzie poniżej
kryterium ustawowego zwolnione były z odpłatności za usługi. W 2018 r. świadczeniobiorcy
dokonali wpłat za usługi na kwotę 11 088 zł.
2. Wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna i poradnictwo, poprzez:
a) realizację świadczeń z ustawy o pomocy społecznej,
b) realizację zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.
c) realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).
Osoby mimo posiadanego dochodu zgłaszały się do GOPS w Tłuchowie o udzielenie
pomocy, głównie finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności. Poza ubieganiem się o pomoc osoby chętnie korzystają z pomocy
żywnościowej realizowanej w ramach POPŻ, która jest dla nich dużym wsparciem, tym bardziej,
że jest to pomoc systematyczna.
Rok 2018 był kolejnym, w którym gmina Tłuchowo w ramach zadań realizowanych
przez GOPS świadczyła szerszą ofertę specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, gdzie odbiorcami było 5 dzieci niepełnosprawnych dla których
zrealizowano 1240 godzin świadczeń tj.: rehabilitacja wsparcie logopedyczne oraz integracja
sensoryczna. Na zatrudnienie specjalistów realizujących usługi SUO wydatkowano środki
w kwocie 109 550,62 zł., które pochodziły z dotacji. Odpłatność za SUO uzależniona jest od
posiadanego dochodu, dla osób o dochodzie poniżej kryterium ustawowego usługi świadczone
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są nieodpłatnie. W 2018 r. świadczeniobiorcy za usługi wpłacili ogółem kwotę 9 296,20 zł.
W realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych występują nadal trudności związane
ze znalezieniem specjalistów gotowych świadczyć określone usługi w miejscu zamieszkania
dzieci. Zdarza się, że mimo wielokrotnych ogłoszeń o naborze specjalistów na realizację usług,
nikt nie zgłasza swojej oferty i z tego powodu dochodzi do odmowy przyznania, tegoż
świadczenia.
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie kontynuował współpracę
na rzecz osób niepełnosprawnych, tak dorosłych, jak i dzieci i w związku z tym osoby z terenu
gminy Tłuchowo wzorem lat ubiegłych aktywnie włączano do uczestnictwa w imprezach
organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie organizowanych przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” oraz
przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Lipnie. Poza tym osoby chętnie
korzystały z imprez organizowanych na terenie Gminy Tłuchowo. W 2018 r. trzy osoby
niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach Domu Dziennego Pobytu w Mokowie, gdzie
w czasie trwania projektu były przywożone i odwożone do swoich domów.
Polityka społeczna której elementem jest pomoc społeczna opiera się również na
aktywizowaniu różnych grup społecznych. Wartością podstawową jest w tej kwestii fakt, iż
w gminie od wielu lat tworzy się takie warunki, aby sprzyjały one rozwojowi indywidualnemu
oraz były odpowiedzią na najistotniejsze kwestie wskazywane przez poszczególne grupy
społeczne. Organizacje społeczne i Stowarzyszenia uzupełniają swoje oferty do obszarów
potrzeb, które nie znajdują zabezpieczenia w zinstytucjonalizowanym systemie usług
społecznych funkcjonujących w gminie. Klub Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny
Ośrodek Kultury rozwijają swoją działalność między innymi z uwagi na przyjazne warunki
współpracy tworzone przez Gminę Tłuchowo. Z roku na rok obserwuje się coraz większe
zainteresowanie osób przedsięwzięciami z jakimi wychodzą wspomniane instytucje.

12) Gminny Program Wspierania Rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Tłuchowo Nr XXVIII/206/2018 z dnia 11 września 2018 r.
Podstawowym zadaniem Programu jest stałe rozpoznawanie rodzin przeżywających
trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. Zadanie to zgodnie
z kompetencjami ustawowymi i założeniami realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. W 2018 roku w 108 środowiskach rodzinnych, w których przebywało 375 osób
odnotowano problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. Rodziny te zostały zdiagnozowane w oparciu o wywiad rodzinny
i informacje środowiskowe. Do rodzin z najbardziej złożonymi problemami w zakresie
wydolności opiekuńczo - wychowawczych kierowano asystenta rodziny, a do wszystkich rodzin
kierowane były działania w ramach pracy socjalnej świadczonej przez trzech pracowników
socjalnych. Rodziny, o których mowa wyżej, objęte były pomocą świadczoną w ramach ustawy
o pomocy społecznej, głównie poprzez zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, pomoc
w formie usług opiekuńczych oraz poradnictwo. Jednocześnie wspomniane rodziny korzystały
z innych form pomocy typu: świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, świadczenia
wychowawcze, pomoc na edukację dzieci w ramach stypendiów szkolnych oraz programu
„Dobry Start” wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminie Tłuchowo. Ponadto
przyznawano dodatki mieszkaniowe i energetyczne w zależności od indywidualnej sytuacji
każdej z rodzin. Najważniejszą formą wsparcia rodzin przeżywających trudności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych jest stała edukacja w zakresie poprawiającym umiejętności
opiekuńczo - wychowawcze rodziców oraz poprawą relacji w rodzinie. Działania te są stałym
elementem pracy asystenta rodziny i w dużym zakresie pracowników socjalnych, którzy
wspierają rodziny. Ponadto należy wskazać, że bardzo ważnym zadaniem w zakresie wspierania
rodziny jakim jest podnoszenie kompetencji rodzin poprzez uczestnictwo w organizowanych
szkoleniach, warsztatach, konsultacjach itp. udało się zrealizować poprzez udział rodziców
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w szkoleniu pn. „Niewydolność wychowawcza rodzin na podstawie działalności Bursy szkolnej
przy Brodnickim Centrum
Caritas w Brodnicy”. Poza tym w ramach współpracy
z Towarzystwem „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy 8 dzieci z rodzin objętych asystenturą
wzięło udział w bezpłatnych 14 – dniowych koloniach w Milówce.
Kolejnym zadaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny było monitorowanie
sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych wychowawczo, w których
występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwała choroba. W takich sytuacjach
motywowano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach z terapeutą uzależnień lub
psychologiem pracującym w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy w Tłuchowie.
Osoby z problemami zdrowia motywowano do systematycznego leczenia. W przypadku braku
współpracy osób uzależnionych ze specjalistą sprawy kierowano do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuchowie celem podjęcia stosowanych działań.
W 2018 r. do Komisji wpłynęło 5 wniosków złożonych przez pracowników socjalnych, 4 od
członków rodzin osób nadużywających alkohol oraz 14 wniosków wpłynęło od funkcjonariuszy
Policji po przeprowadzonych interwencjach. Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie
ich programem dożywiania zapewniającym dzieciom i młodzieży posiłki, a także osobom
dorosłym pomoc w zakupie posiłku lub żywności. W 2018 r. z pomocy tej skorzystało 335 osób,
na kwotę o łącznej wartości 159 724,90 zł., z czego środki w wysokości 127 779,92 zł.
pochodziły z dotacji budżetu państwa. Ogółem dożywianiem w placówkach szkolnych
i oświatowych objęto 206 uczniów, a łączny koszt tej pomocy wyniósł 111 984,90 zł. Zasiłki
celowe w ramach programu z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności przyznano dla 129
osób na łączną kwotę 47 740 zł.
Organizowanie dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych
formach wypoczynku i spędzania wolnego czasu, to kolejny element wsparcia rodzin z dziećmi,
który realizuje Gmina. Poza prowadzonymi w Gminie zajęciami dla dzieci w ramach Świetlicy
Środowiskowej w Mysłakówku, bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży kieruje Gminny Ośrodek
Kultury w Tłuchowie. Miejsca , na których funkcjonują place zabaw stały się dla dzieci
i młodzieży miejscami wypoczynku, rozwoju zainteresowań i zabaw. Duże znaczenie
w organizacji czasu wolnego odgrywają oferty adresowane do dzieci przez Koło Gospodyń
Wiejskich „ Nowoczesna Gospodyni” w Turzy Wilczej, które od kilku lat organizuje zajęcia tzw.
Zieloną Szkołę” skierowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tłuchowo. Ponadto bardzo
duże, znaczenie odgrywają tu działania realizowane przez Grupę Artystyczną „Brzydkie
Kaczątko” z Jasienia oraz przez Orkiestrę Gminno – Parafialną, które aktywnie działają, a tym
samym sukcesywnie rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach.
13) Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Tłuchowo przyjęty Uchwałą
Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Celami Programu było:
wzmacnianie roli szkół, przedszkola i rodziców poprzez działania zapobiegające
uzależnieniom,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udzielenie pomocy
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy o szkodliwości i skutkach nadużywania
alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży,
realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuchowie.
Program podobnie, jak i w latach poprzednich realizowany był we współpracy
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z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane są
do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania
narkomanii podejmowane były poprzez przedstawione poniżej działania:
1. Działania profilaktyki uzależnień skierowane do 40 uczniów Szkoły Podstawowej
w Mysłakówku, którzy uczestniczyli w widowisku artystycznym pt. „ Żyj w trzeźwości
bez przemocy w rodzinie”, które było zorganizowane w kinie „Nawojka” w Lipnie.
Koszt wstępu na widowisko wyniósł 1080, 00 zł
2. Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych ( 548 uczniów)
wzięli udział w 3 widowiskach artystycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, których
koszt wyniósł 1 140,00 zł.
3. Wszyscy uczniowie z placówek oświatowych (618 osób) uczestniczyli
w organizowanych na terenie szkół oraz przedszkola imprezach sportowych z okazji
„Dnia Dziecka”, które dofinansowano w kwocie 999,96 zł
4. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych wzięli udział
w 2 szkoleniach pt. „Profilaktyka uzależnień”, koszt szkolenia wyniósł 500,00 zł
5. Dofinansowanie opiekuna dzieci w czasie zajęć „Zielonej Szkoły” w Turzy Wilczej.
w wysokości 1 000,00 zł.
6. Działalność informacyjna.
Uczniowie ze szkół z terenu Gminy uczestniczyli w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł.” celem jej realizacji zakupiono ½ pakietu o wartości 1 230,00 zł. Kampania
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” cieszy się popularnością wśród dzieci i młodzieży, jest pomysłowa,
oparta na pozytywnych i optymistycznych przekazach. Nie straszy i nie gani młodych ludzi, lecz
uczy jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej świadomymi osobami.
Na bieżąco w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach
wsparcia
w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd
Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, placówki oświatowe oraz
świetlice. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty i psychologa w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Tłuchowie oraz rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie, zamieszczona jest na stronie internetowej oraz wywieszona na tablicy
informacyjnej GOPS.
W ramach działań zaplanowanych w Programie rozwiązywania problemów
alkoholowych prowadzono zajęcia w dwóch świetlicach środowiskowych od stycznia do
sierpnia 2018 roku, natomiast od września do nadal zajęcia prowadzone są tylko w Świetlicy
Środowiskowej w Mysłakówku. Koszt funkcjonowania świetlic w 2018 r. wyniósł 33 136,05 zł.
Uczestnictwo dzieci w zajęciach było nieodpłatne za zgodą rodzica.
14) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na
podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w w/w ustawie, zgodnie
z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 oraz Krajowym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii.
W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności
opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/201/2018 Rady
Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuchowie podejmowała m.in.
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czynności zmierzające do opiniowania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym celu skierowała 2
osoby na badanie w kierunku uzależnienia przez biegłych sądowych, 1 wniosek w sprawie
wszczęcia postępowania dotyczącego leczenia odwykowego skierowano do Sądu Rejonowego
w Lipnie. Druga z opiniowanych osób sama podjęła leczenie odwykowe w warunkach
stacjonarnych, dlatego też odstąpiono od kierowania na leczenie przez Sąd.
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań GKRPA w Tłuchowie na lata 2017 – 2018.
Lp. Wyszczególnienie
2017
2018
1.
Liczba posiedzeń.
12
13
2.
Liczba wydanych postanowień administracyjnych w
14
30
sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
3.
Wnioski skierowane do Komisji, w tym:
35
23
- Posterunek Policji
17
14
- Rodzinę
7
4
- GOPS
6
5
- Kuratorzy
3
0
- Anonimowe zgłoszenia
2
0
4.
Liczba osób zaproszonych/analizowanych przez
38
23
Komisję
5.
Liczba przeprowadzonych rozmów
33
15
6.
Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłych
3
2
sądowych (psychiatrę i psychologa)
7.
Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego
2
1
w sprawie leczenia odwykowego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła postępowanie
w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji w zakresie podjęcia współpracy
z terapeutą lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu
motywacyjnego.
W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania
problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
1. Posterunkiem Policji w Tłuchowie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących
interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuchowie w zakresie wymiany informacji
nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez te instytucję.
3. Inspektorem ds. działalności gospodarczych w zakresie opiniowania wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Sądem Rejonowym w Lipnie w zakresie leczenia odwykowego.
5. Kuratorską Służbą Sądową przy Sadzie Rejonowym w Lipnie w zakresie kurateli nad
osobami uzależnionymi.
W 2018 roku działał w Gminie Punkt Konsultacyjny, w którym w każdą środę tygodnia
po 2 godziny pracował terapeuta uzależnień oraz dwa razy w miesiącu ( w czwartki po 2
godziny) psycholog. Praca w Punkcie Konsultacyjnym polegała głównie na:
-motywowaniu i informowaniu o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego,
-udzieleniu wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego,
-udzieleniu stosownego wsparcia i informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowaniu interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- udzielaniu informacji o dostępnych miejscach pomocy i kompetencji poszczególnych służb
i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
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- współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego.
W spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym udział wzięło 108 osób, którym udzielono
221 porad w tym: terapeuta – 131 porad, psycholog 90 porad. Koszt prowadzenia Punktu
Konsultacyjnego w 2018 roku wyniósł 10 360,00 zł.
Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
w 2018 r. ogółem wydatkowano środki w wysokości 65 837,94 zł, które pochodziły ze sprzedaży
napojów alkoholowych.
15) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W dniu 28 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXIII/168/2017 Rada Gminy Tłuchowo
przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Przyjęty Program określa obszary, kierunki i formy
realizacji wspólnych zadań i współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi.
Uchwalony Program wskazuje priorytety oraz rodzaj udzielanego przez gminę wsparcia
organizacjom pozarządowym, które są realizowane na podstawie partnerskich relacji.
Obszar aktywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego odzwierciedla potrzeby społeczności lokalnej, a utworzony
program umożliwia rozwinięcie zakresu działań organizacji, zapewnia im wsparcie, które jest
podstawą do realizacji podejmowanych działań. Przyczynia się to do poprawy jakości życia
mieszkańców Gminy Tłuchowo oraz do lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
społecznych.
Ważnym elementem współpracy jest wzajemne pozyskiwanie informacji, opinii i uwag
w zakresie podejmowanych przedsięwzięć. Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi stał się podstawowym narzędziem tworzącym warunki do wzajemnego
czerpania doświadczeń z lat poprzednich, co pozwala na zwiększenie skuteczności
i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. Stworzony w ten sposób
system współpracy pozwala organizacjom wyrazić, a samorządowi – brać pod uwagę - głos
opinii publicznej.
Głównym celem Programu jest budowanie i umacnianie współpracy partnerskiej
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi gwarantującej pełne i skuteczne
zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy. Natomiast celami szczegółowymi są:
 wspieranie przez władze Gminy, wartościowych przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje w ramach ich statutowej aktywności,
 uzyskiwanie przez władze Gminy pomocy ze strony organizacji, poprzez uzupełnianie
działań Gminy komplementarnymi działaniami tych organizacji,
 umocnienie w społeczności lokalnej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój
lokalnego środowiska,
 efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych,
 prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,
 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Przedmiot współpracy obejmuje sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy
o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 pomoc i organizacja wolontariatu,
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 ochronę i promocję zdrowia,
 podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej,
 pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób.
Gmina Tłuchowo nie posiada uchwalonego obowiązującego wieloletniego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z powyższym Rocznym Programem Współpracy uchwalonym na 2018r., współpraca
gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi miała charakter: finansowy i pozafinansowy.
1. Współpraca finansowa
Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub wspierania takiego
zadania.
1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Tłuchowo.
W dniu 24.01.2018 r. ogłoszony został przez Wójta Gminy Tłuchowo otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Tłuchowo w roku 2018. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona
przez Gminny Zespół Sportowy „Tłuchowia” z Tłuchowa.
W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Uchwałę Nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju
sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2011r. Nr 25, poz. 177), w dniu 26 lutego 2018 roku została podpisana
umowa pomiędzy Gminą Tłuchowo, a Gminnym Zespołem Sportowym „Tłuchowia”
w Tłuchowie reprezentowanym przez Zarząd w imieniu którego działają Pan Karol Kwieciński –
Prezes i Pan Adam Sochocki – Sekretarz. Zgodnie z podpisaną umową na realizację powyższego
zadania przyznano dotację na dofinansowanie w kwocie 50.000,00zł. Całkowita wartość zadania
wyniosła 62 000,00 zł, z czego 80,64% to dotacja gminy, pozostałe 19,36% - tj.12 000,00 zł
stanowił wkład własny zespołu (wkład osobowy oraz wkład własny finansowy). Zgodnie ze
złożoną ofertą i podpisaną umową Zespół „Tłuchowia” w okresie od 01.03.2018r. do
30.11.2018r. realizował liczne zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Tłuchowo, osiągając następujące cele:
 w okresie od 01.03.2018r. do 30.11.2018r. odbywały się regularne zajęcia treningowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych;
 zorganizowane zostały mecze i turnieje piłki nożnej, w których brali udział mieszkańcy
gminy Tłuchowo;
 zakupiono sprzęt sportowy, który polepszył warunki uprawiania sportu przez
zawodników zespołu sportowego;
 poprawiono stan murawy na stadionie gminnym;
 dzięki regularnym zajęciom i upowszechnianiu przez to aktywnego stylu życia poprawie
uległa kondycja fizyczna uczestników zajęć;
 w każdym tygodniu (zazwyczaj 3 razy w tygodniu) przeprowadzane były zajęcia
treningowe dla zawodników zespołu sportowego oraz mieszkańców gminy Tłuchowo.
Dodatkowo rozgrywane były mecze piłki nożnej z innymi drużynami.
 członkowie GZS „Tłuchowia” brali czynny udział w organizacji treningów i meczów
piłki nożnej, oraz pracach przy przygotowaniu boiska i szatni do zajęć.
 członkowie GZS „Tłuchowia” pomagali w organizacji „Dni Tłuchowa” oraz dożynek
gminnych.
Realizując zadanie publiczne osiągnięto następujące rezultaty:
- upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia;
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-

poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Tłuchowo;
integracja społeczeństwa w lokalnym środowisku;
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych;
satysfakcja ze sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami „fair-play”;
osiągnięcie zadowolenia z ruchu i sportowej rywalizacji.

W trakcie realizacji zadania publicznego członkowie GZS "Tłuchowia" oprócz
działalności w zakresie upowszechniania zdrowego i aktywnego stylu życia wykonali
następujące roboty modernizacyjne i naprawcze:
 odświeżono i pomalowano szatnie dla „gospodarzy”;
 uzupełniono i częściowo wymieniono płytki na ścianach w szatni dla „gości”,
wymieniono umywalkę;
 uzupełniono i poprawiono stan murawy na stadionie gminnym.
Podsumowując, w okresie od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r., w meczach piłki nożnej
i zajęciach treningowych brało udział średnio około 60 osób. Drużyna seniorów w sumie
rozegrała 36 meczów piłki nożnej, zespół juniorów 31 meczów. Ponadto od 01.08.2018 r. została
założona drużyna młodzików (rocznik 2007 i młodsi), która rozegrała 7 meczów.
Realizacja zadania publicznego przez GZS „Tłuchowia” była efektywnym narzędziem
propagowania sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Tłuchowo, a także skutecznym
narzędziem promowania naszej gminy na terenie Powiatu Lipnowskiego i Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
1.2 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza
Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2018.
Dnia 11.06.2018r. Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa
Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2018. W wyznaczonym terminie wpłynęła
jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni”
z Turzy Wilczej. W dniu 09.07.2018r. podpisano ze Stowarzyszeniem „Nowoczesna Gospodyni”
umowę na realizację w/w zadania. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 16.07.2018 r. do
27.07.2018 r. Całkowita wartość zadania – 11 200,00 zł, w tym wysokość dotacji - 9 000,00 zł.
Wkład własny Stowarzyszenia zrealizowany został w formie pracy wolontariuszy oraz
z własnych środków finansowych.
Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną
kadrę, uczestnicy mieli dostęp do wszelkiego rodzaju sprzętu sportowego, gier dydaktycznych
oraz zabawek. Na zajęciach uczono również pracy w grupach. Zajęcia prowadzone były
z ukierunkowaniem na rozwój artystyczny, plastyczny, manualny i sportowy dzieci. Zajęcia
głównie odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej.
Oprócz zajęć prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Turzy Wilczej, został zorganizowany
wyjazd autokarem do „Parku Linowego” we Włocławku gdzie dzieci i młodzież świetnie się
bawiły. Zorganizowanie zajęć pozwoliło na częściowe odciążenie rodziców z organizacji czasu
wolnego dla swoich pociech oraz integrację dzieci wśród swoich rówieśników, co umożliwiło
łatwiejszą adaptację w nowym środowisku po 1 września tj. w szkole podstawowej.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte. W wyniku
realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte następujące cele:
 odciążono rodziców w organizowaniu dzieciom wakacji,
 w sposób aktywny zagospodarowano czas wolny dla dzieci i młodzieży,
 zintegrowano środowisko szkolne, rówieśników,
 zapobiegano przejawom negatywnych zachowań dzieci i młodzieży,
 poprawiono rozwój artystyczny, plastyczny, manualny i sportowy dzieci.
W ramach realizacji zadania publicznego, zrealizowanego w okresie od 16.07.2018r. do
27.07.2018r. zostały w pełni osiągnięte zakładane rezultaty i cele zadania publicznego, które
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zostały założone w składanej przez Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” ofercie. Dzięki
realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte następujące rezultaty:
 aktywne zagospodarowanie czasu wolnego,
 satysfakcje ze sportowej rywalizacji,
 poznanie nowych kolegów i koleżanek,
 poznanie nowych miejsc o walorach przyrodniczych i turystycznych,
 zapobieganie przejawom negatywnych zachowań dzieci i młodzieży,
 poszerzenie wiedzy i rozwój artystyczny, plastyczny, sportowy dzieci i młodzieży.
Dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Tłuchowo możliwe było zorganizowanie aktywnego
wypoczynku w odpowiednim standardzie i bezpieczeństwie. Dzięki realizacji zadania
publicznego w zakresie „organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza
Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2018”, został w pełni osiągnięty zakładany cel
główny jakim było: odciążenie rodziców w organizowaniu dzieciom wakacji.
Od uczestników tzw. „Zielonej Szkoły” nie były pobierane żadne opłaty, a chęć wzięcia
udziału był dobrowolny i otwarty dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat.
1.3 VII Festiwal Dyniowych Smaków
W dniu 14.09.2018r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „JAGNA” z Tłuchowa
złożyło ofertę na realizację zadania pod nazwą „VII Festiwal Dyniowych Smaków”.
Wójt Gminy Tłuchowo uznając celowość i racjonalność realizacji tego zadania zlecił jego
realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert i podpisał ze Stowarzyszeniem Koło
Gospodyń Wiejskich „JAGNA” w dniu 27.09.2018 r. umowę na realizację zadania publicznego,
przyznając dotację w kwocie 2 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą
i umową w dniu 04.10.2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 300,00 zł ( 2 000,00zł –
dotacja, 2 300,00zł – wkład własny osobowy oraz wkład własny finansowy).
Była to impreza skierowana do Stowarzyszeń i Kół Gospodyń z terenu Gminy Tłuchowo,
powiatu lipnowskiego oraz zaproszonych gości z województwa mazowieckiego mająca na celu
promocję lokalnych walorów kulinarnych poprzez prezentację kuchni lokalnej i tradycyjnej.
Projekt polegał na zorganizowaniu VII Festiwalu Dyniowych Smaków, imprezy
promującej tradycyjne potrawy Gminy Tłuchowo i Ziemi Dobrzyńskiej. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie było przygotowanie i dostarczenie w dniu 04.10.2018 r. do Sali GOK
w Tłuchowie gotowych potraw z dynią. Zaproszone przedstawicielki Kół Gospodyń
przygotowały 43 potrawy w 5 kategoriach: zupy i przekąski; dania mięsne z dynią; surówki,
sałatki, marynaty i przetwory; pieczywo, ciasta, desery; napoje i nalewki - specjalnie powołana
Komisja Konkursowa nagrodziła upominkiem pierwsze miejsca każdej z 5 kategorii, a pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w konkursach.
Festiwal ten zorganizowany został już po raz siódmy. W związku z tym, że impreza
organizowana jest co roku w miesiącu październik, można stwierdzić, że impreza ta wpisała się
na stałe w ofertę kulturalną Gminy Tłuchowo. Wstęp był wolny dla wszystkich mieszkańców.
W Festiwalu wzięło udział około 150 osób.
2. Współpraca pozafinansowa.
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w sposób ciągły.
Współpraca opiera się na następujących formach współdziałania:
 organizacje pozarządowe mają preferencyjny dostęp do lokali, których właścicielem jest
gmina Tłuchowo i wykorzystują te lokale do celów statutowych,
 gmina na bieżąco informowała zainteresowane organizacje o imprezach, festynach,
szkoleniach, itp. odbywających się w regionie, o których sama uzyskała informacje,
a w których możliwy był udział organizacji funkcjonujących na naszym terenie,
 gmina wspiera i patronuje przedsięwzięcia realizowane przez organizacje,
 organizacje zapraszane są do współorganizacji gminnych imprez plenerowych (Dożynki
gminne, Dni Tłuchowa, itp.), podczas których mogą promować i prezentować swoje
osiągnięcia,
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 organizacje zapraszane są do współorganizacji innych ważnych dla lokalnej społeczności
imprez i świąt,
 gmina zapewniała transport dla członków organizacji, np. w formie użyczenia autobusów
gminnych, przewiezienie samochodami np. wieńców dożynkowych.

VI.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Rada Gminy Tłuchowo w 2018 roku podjęła łącznie 68 uchwał z czego 46 uchwał w kadencji
2014-2018 oraz 22 uchwały w kadencji 2018-2023 , z czego:
 24 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
 32 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego
Organy nadzoru tj. Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły żadnego
postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Gminy w Tłuchowie i nie
stwierdziły nieważności żadnej uchwały.

VII. WSPÓŁPRACA

Z

INNYMI

SPOŁECZNOŚCIAMI

SAMORZĄDOWYMI
1) Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Celem Stowarzyszenia są:
- Upowszechnianie idei samorządności lokalnej;
- Ochrona wspólnych interesów jego członków;
- Wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego;
- Koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia
wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej;
- Podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziemi
Dobrzyńskiej;
- Działanie na rzecze ochrony środowiska; Popularyzowanie wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej;
- Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi;
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego objętej celami statutowymi, w tym również
na zlecenie organów administracji publicznej.
2) LGD Region Południe
Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także uwzględnia promocję
wykształcenia wśród mieszkańców obszarów wiejskich, a także ma na celu podejmowanie
działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz monitorowanie procesów i zjawisk
dotyczących turystyki na obszarze Ziemi Dobrzyńskiej.
3) Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” w Toruniu
Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje
Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla
gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności
organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają
życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków
bytowych mieszkańców.
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4) Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku

WCEE jest organizacją pozarządową, związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz
szeroko pojętego środowiska przyrodniczego oraz edukacji społeczeństwa od 1997. Misją
stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa przyszłości, świadomego swych wyborów, postaw
oraz zachowań proekologicznych, dzięki któremu ocalimy planetę dla przyszłych pokoleń.
WCEE realizuje zadania edukacji ekologicznej spójne ze Strategią edukacji dla
zrównoważonego rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, polityką ekologiczną
państwa, programami ochrony środowiska województw, powiatów i gmin, poprzez:
organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, konkursów,
plenerów artystyczno - przyrodniczych, ochronę bioróżnorodności, czynną ochronę przyrody,
zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie, inicjowanie organizacji zielonych szkół, budowy
ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych oraz różnych działań na rzecz społeczności lokalnych.
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VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
1) Realizacja inwestycji i remontów
Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku:
Zadania inwestycyjne w Gminie Tłuchowo realizowane są w oparciu o Uchwałę
Nr IX/55/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu
Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2022” jako wyznacznika rozwoju Gminy Tłuchowo.
Łącznie w 2018 roku w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu kwotę:
3 261 386,44 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne 2018 roku:
a) Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I
Koszt przedsięwzięcia wyniósł: 1 614 565,19 zł, w tym:
w 2016r. w wysokości 125 042,00 zł, w 2017 roku – 676 297,51 zł, w roku 2018 –
813 225,68zł.
W maju 2018 r. zakończono przebudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków
w Tłuchowie – etap I, obejmujący budowę nowego reaktora biologicznego, stacji dmuchaw,
osadnika wtórnego wraz z wyposażeniem technologicznym, przebudowę przepompowni
ścieków, montaż nowych pomp zatapialnych, budowę komory zasuw, przebudowę i budowę
nowych sieci wewnętrznych na terenie oczyszczalni, zasilanie elektryczne oraz połączenia
automatyki i sterowania.
Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa w Toruniu przedsięwzięcie
zostało dofinansowane z programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kwoty 699 679,00 zł.
W celu prefinansowania zadania Gmina na korzystnych warunkach zaciągnęła pożyczkę
z WFOSiGW w Toruniu w wysokości 699 679,00 zł, która została spłacona bezpośrednio po
otrzymaniu dofinansowania.

Oczyszczalnia ścieków (źródło: http://www.tluchowo.com.pl/pliki/galeria.html)
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b) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie.
Wartość zadania: 883 542,67 zł, w tym w 2017r. w wysokości 28 084,50 zł, a w roku 2018 855 458,17 zł.
Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Region
przyjazny środowisku Działanie 4.2. Gospodarka odpadami w wysokości 595 310,97 zł (część
w formie zaliczkowej, a część w formie refundacji po rozliczeniu zadania).
W lipcu 2018r.. zakończono roboty budowlane na obiekcie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w Tłuchowie przy ul. Leśnej. Wykonano wiatę , ustawiono
kontener biuro-socjalny, wagę samochodową, utwardzono i ogrodzono teren oraz wyposażono
w instalację elektryczną , wodociągowo –kanalizacyjną.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie – fot. Iwona Strzałkowska.

c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - ul. Liściasta, Gronowa
Wartość zadania 189 546,85 zł.
Wybudowano rurociąg grawitacyjny o długości 507,0 mb oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowy o długości – 231,0 mb, studnie rewizyjne i jedną przepompownię ścieków w ulicy
Liściastej.
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d) Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła
Wartość zadania: 403 144,34 zł.
Na budowę drogi Gmina otrzymała w drugim półroczu 2018r. dofinansowanie ze środków
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 113 400,00 zł.
Przebudowano odcinek drogi gminnej Źródła – Kolonia Źródła. Prace polegały na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 665,0 mb, szerokości jezdni 4,0 mb.

Droga gminna Źródła - Kolonia Źródła, fot. Iwona Strzałkowska.

e) Przebudowa drogi gminnej Borowo-Mokówko
Wartość zadania: 309 851,95 zł.
Na budowę drogi Gmina otrzymała w drugim półroczu 2018 dofinansowanie ze środków
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 91 488,00 zł.
Przebudowano odcinek drogi gminnej Borowo – Mokówko. Prace polegały na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 968,0 mb, szerokości jezdni 4,0 mb.

Droga gminna Borowo-Mokówko, fot. Beata Stawska
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f) Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559.
Inwestycja jest realizowana od 2017 roku wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 711 804,00 zł. Kwota 589 590,00zł
w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa wydatkowana została w 2018 roku.
Zaplanowano, że kwota 122 214,00 zł zostanie przekazana w 2019 roku.

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi nr 559, fot. Iwona Strzałkowska.

g) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Źródłach.
W 2018 roku Gmina udzieliła dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach
w wysokości 40 873,50 zł (kwota po rozliczeniu) na zakup samochodu strażackiego. Część
środków finansowych tj. kwota 9 800,00 zł pochodziła ze środków dotacji otrzymanej na ten cel
ze Starostwa Powiatowego w Lipnie. Przy współudziale otrzymanych środków finansowych
Ochotnicza Straż Pożarna w Źródłach zakupiła samochód specjalny Citroen Jumper za kwotę
59 200,00 zł.

Samochód strażacki OSP Źródła, fot. Iwona Strzałkowska.
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h) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Głównym celem zaplanowanego zadania jest rozbudowa systemów informatycznych
wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej” poprzez dodanie nowych funkcjonalności, rejestrów
i aplikacji do Systemu Informacji Przestrzennej. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na
lata 2017-2021. Na realizację zadania zaplanowane są łączne nakłady finansowe w wysokości
148 927,95 zł.
Zgodnie z podpisaną umową Partnerską oraz umową dotacyjną z Województwem
Kujawsko-Pomorskim, na realizację tego projektu Gmina Tłuchowo miała otrzymać dotację
w wysokości 85 % kosztów inwestycyjnych, tj. kwotę 82 436,40 zł, natomiast 15 % (czyli kwota
14 547,60 zł) miał stanowić wkład własny. W związku z częściową realizacją tego zadania,
w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 18 775,95 zł – z czego 15 959,56 zł stanowiła dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a kwotę 2 816,39 zł
stanowił wkład własny.
i) Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji
dla dzieci i dorosłych Otwarta Strefa Aktywności powiązaną z istniejącym utwardzonym
placem rekreacyjnym w Tłuchowie. Projekt przewiduje wykonanie siłowni plenerowej, strefy
relaksu i placu zabaw.
Na realizację w/w zadania Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 50 000,00 zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.
Nakłady poniesione w 2018 roku na realizacje inwestycji stanowią kwotę 4 920,00 zł.
Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania w roku 2018 zostały przeniesione na
rok 2019 – plan wydatków w roku 2019 wynosi 111 000,00 zł.
2) Działalność gospodarcza w Gminie Tłuchowo
Rok
Liczba podmiotów
ogółem

2017

2018

176

222

Przeważającą część tych wpisów stanowią usługi związane z budową, wznoszeniem,
modernizacją budynków i budowli jak również znaczną część stanowią wpisy dotyczące handlu
oraz działalność związana z świadczeniem usług dla rolnictwa. W większości są to niewielkie
firmy jedno osobowe lub zatrudniające do 10 osób.

3) Rolnictwo
Gmina Tłuchowo ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia Gminy wynosi 9 867 ha,
w tym użytki rolne zajmują 7 327,4972 ha co stanowi 74,26 % ogólnej powierzchni.
W strukturze rolniczego użytkowania ziemi dominują grunty orne, zajmują one 6 438,9987 ha,
co stanowi 87,87 % użytków rolnych. Pozostałe grunty zajmują następującą powierzchnię:
Rodzaje gruntów

Powierzchnia fizyczna [ha]

Grunty pod stawami

0,3240

Grunty rolne zabudowane (łąki i pastwiska)

1,2076

Grunty rolne zabudowane (użytki rolne)

153,6264

Grunty zadrzewione i zakrzewione (łąki i pastwiska) 8,6488
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Grunty zadrzewione i zakrzewione (użytki role)

46,4986

Rowu, nieużytki i inne

218,7888

Sady

51,8713

Użytki zielone

590,6150

Zadrzewione

0,9682

Gmina nie posiada gleb najwyższej klasy bonitacyjnej I i II. Gleby -dobre- klasy III a
i III b zajmują 10,5 % powierzchni gruntów ornych i występują głównie w centralnej części
Gminy. Najwięcej jest ich na terenie obrębów: Koziróg Leśny (32%), Kamień Kmiecy (25%)
i Mysłakówko (23%). Gleby średnie- klasy bonitacyjnej IV a i IV b stanowią 35 % gruntów
ornych Gminy. Zajmują ponad połowę gruntów ornych w następujących obrębach: Marianki
(64%), Wyczałkowo (61%), Kamień Kotowy (59%) i Julkowo (52%). Gleby najsłabsze – V i VI
klasy bonitacyjnej zajmują 54,5 % gruntów ornych Gminy. Ich udział jest bardzo duży przede
wszystkim na obrębach położonych w zachodniej części Gminy, w sołectwach: Borowo
i Rumunki Jasieńskie, gdzie stanowią one 100 % gruntów ornych, zaś w Turzy Nowej
i Małominie około 95%.
Wykres: Areały poszczególnych klas bonitacyjnych:

Klasa III a i III b
Klasa IV a i IV b
Klasa V i VI

Zdecydowana większości, bo 6 418,9035 ha (99,69%) gruntów ornych na terenie Gminy
należy do osób fizycznych. Natomiast pozostałe 20,0956 ha (0,31%) powierzchni gruntów
ornych zajmują grunty, których właścicielami są osoby prawne:
 Rzymskokatolicka Parafia – 4,6440 ha
 Nadleśnictwo Skrwilno – 6,4090 ha
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – 4,4605 ha
 GRUPA KMR – 1,1500 ha
 Espero – 3,4317 ha
Na obszarze Gminy Tłuchowo znajduje się 835 gospodarstw rolnych. Największy udział
stanowią te o powierzchni do 5 ha, stanowią one 45 % z ogólnej liczby gospodarstw,
te o powierzchni 5 do 10 stanowią 27 %, natomiast o powierzchni powyżej 10 ha – 28 %.

Grupa gospodarstw

Struktura obszarowa gospodarstw:
Liczba gospodarstw

Udział%

ogółem

835

100

0-5

377

45

5-10

222

27

10-15

130

15

15 i więcej

106

13

39

Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone występowanie
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję rolnictwa.
W 2018 roku na terenie gminy Tłuchowo wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne
– susza, które spowodowało szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej.
Powołano Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Po oszacowaniu szkód w terenie Komisja sporządziła 447 protokołów szacujących zakres
i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych dla 447 producentów rolnych.
Powierzchnia upraw dotkniętych suszą wyniosła 5 316,99 hektarów z czego najbardziej
ucierpiały uprawy zbóż jarych, rzepaku oraz zbóż ozimych.
Sporządzone protokoły stanowiły podstawę do ubiegania się przez producentów rolnych
o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stawka pomocy wynosiła 500 zł zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach
rolnych wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy
oraz 250 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych
wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni
występowania tej uprawy.
4) Oświata i edukacja
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień
30 września 2018 roku.
Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Tłuchowo:
Szkoły
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku
Przedszkola
• Przedszkole Publiczne „Bajkowa Kraina” w Tłuchowie.
Tabela 1. Liczba uczniów, oddziałów i średnie liczby uczniów w oddziale w roku szkolnym
2017/2018 stan na dzień 30 września 2018 roku
Szkoły/placówki
przedszkole
Szkoła podstawowa /ogółem/,
w tym
a)oddziałów przedszkolnych
b)oddziałów integracyjnych
gimnazjum
a)oddziałów integracyjnych
RAZEM

Liczba uczniów/
wychowanków

Liczba
oddziałów,
klas

Liczba
absolwentó
w

Średnia liczba
uczniów/
wychowanków

84

4

22

21,00

437

26

0

16,81

35
35
111
38

2
2
6
2

0
0
54
19

17,50
17,50
18,50
19,00

632

36

76

17,56

40

(w %)
Oddziały
przedszkolne
przy szkołach

100,00%

13

29

23

1

7,14% 14,29% 15,48% 34,52% 27,38% 1,19%
0

0

0

11

(w %)

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM:

119

6

12

13

24

0

31,43% 68,57% 0,00%
40

47

1

Dzieci przebywające
w placówce powyżej 5
godzin

Z tego urodzeni
w roku 2010
7-letnie

12

Dzieci przebywające
w placówce o 5 godzin

Z tego urodzeni
w roku 2011
6-letnie

6

35

(w %)

Z tego urodzeni
w roku 2012
5-letnie

Z tego urodzeni
w roku 2013

Z tego urodzeni w
roku 2014

4-letnie

84

3-letnie

Przedszkola
samorządowe

Ogółem
dzieci:

2-letnie

Typ
przedszkola

Z tego urodzeni w
roku 2015

Tabela 2. Liczba wychowanków w przedszkolach wg daty urodzenia w roku szkolnym
2017/2018 stan na dzień 30 września 2018 roku
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41

51,19% 48,81%
17

18

48,57% 51,43%
60

59

100,00% 5,04% 10,08% 10,92% 33,61% 39,50% 0,84% 50,42% 49,58%

Tabela3. Zatrudnienie wg stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu w roku
szkolnym 2017/2018 stan na dzień 30 września 2018 roku
Liczba nauczycieli:

RAZEM

placówek

szkół dla dorosłych

zasadniczych szkół
zawodowych

techników

liceów

gimnazjów

przedszkoli

Stopień zawodowy

szkół podstawowych

szkół i placówek
dla dzieci i młodzieży

Nauczciele dyplomowani

5

46

51

dyplomowani zatrudnieni w pełnym wymiarze
dyplomowani zatrudnieni w niepełnym
wymiarze
etaty przeliczeniowe w szkołach/placówkach

4

41

45

0,18

5

5,18

4,17

42,10

46,27

Nauczyciele mianowani

2

13

15

mianowani zatrudnieni w pełnym wymiarze

1

12

13

0,14

1

1,14

1,13

12,33

13,46

1

2

3

mianowani
zatrudnieni
w
niepełnym
wymiarze
etaty przeliczeniowe w szkołach/placówkach
Nauczyciele kontraktowi

41

kontraktowi zatrudnieni w pełnym wymiarze

1

0

1

0

2

2

1

1,58

2,58

0

2

2

0
0
0
8,00

0
2
0,22
63,00

0
2
0,22
71,00

kontraktowi
zatrudnieni
w niepełnym
wymiarze
etaty przeliczeniowe w szkołach/placówkach
Nauczyciele stażyści
stażyści zatrudnieni w pełnym wymiarze
stażyści zatrudnieni w niepełnym wymiarze
etaty przeliczeniowe w szkołach
RAZEM

Tabela 4. Średni wynik szkoły z egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z wynikiem
gminy, powiatu, województwa, OKE w Gdańsku i Polski
Wynik egzaminu
Nazwa szkoły

Szkoła

Gmina

Powiat

Województwo

Polska

pkt

stanin

pkt

pkt

pkt

pkt

GH-P

64,4%

4

64%

66%

66%

68%

GH-H

59,1%

6

59%

54%

56%

59%

GM-M

53,4%

6

53%

48%

49%

52%

GM-P

54,7%

5

55%

51%

53%

56%

GA-P

57,7%

4

58%

59%

65%

68%

GA-R

41,9%

x

42%

43%

49%

52%

GR-P

50,8%

x

51%

57%

50%

61%

GR-R

100,0%

x

100%

57%

50%

48%

Szczególne osiągnięcia dydaktyczne uczniów:
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:
Laureaci :
- Adam Kozakiewicz (kl. 3 gimnazjum) – laureat konkursu przedmiotowego z historii,
fizyki, języka rosyjskiego, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Samorządzie
Terytorialnym.
- Adam Necelski (kl. 3 gimnazjum) – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Samorządzie Terytorialnym.
- Zuzanna Topolska (kl. 3 gimnazjum) – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Samorządzie Terytorialnym.
Finaliści:
- Adam Kozakiewicz (kl. 3 gimnazjum) – finalista konkursu przedmiotowego z chemii
- Adam Necelski (kl. 3 gimnazjum) – finalista konkursu przedmiotowego z chemii
- Krzysztof Kozakiewicz (kl. 5) – laureat konkursu przedmiotowego z matematyki
Pozostałe konkursy:
- I miejsce w Festiwalu Piosenki Zimowej w Tłuchowie w kategorii zespoły przedszkolne.
- I i II miejsce w Festiwalu Piosenki Zimowej w kategorii soliści.
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” - Kozakiewicz Adam – I miejsce w kraju;
- Powiatowy Konkurs Historyczny „Romuald Traugutt i jego czasy” – Kozakiewicz Adam II miejsce;
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- Konkurs pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „List
małego powstańca” – Kozakiewicz Adam – I miejsce;
- X Między gimnazjalny Konkurs Matematyczny „Matematyka jest drzwiami i kluczem do
nauki” – Kozakiewicz Adam – II miejsce;
- XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – II miejsce drużynowo
(Bednarska Natalia; Marat Arkadiusz; Kozakiewicz Adam);
- III Edycja Konkursu Chemicznego „Chemik” – Kozakiewicz Adam – III miejsce; Gąsiorowska
Liwia – finalistka; Krzemiński Damian – finalista; Foks Tatiana – finalistka;
- XVI Edycja Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie – Krzemiński Damian –
III miejsce;
- XLI OTWP Eliminacje Wojewódzkie „Młodzież zapobiega pożarom” – Krzemiński Damian –
II miejsce;
Tabela 5 Pomoc materialna dla uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2017/2018 stan
na dzień 30 września 2018 roku
Liczba przyznanej pomocy:

RAZEM

Kwota wydatków

szkół dla dorosłych

25

9750

47

17

8320

4
124
0

1
35
0

3
34
0

404

111

0

609

189

37

43

6

2

placówek

30

zawodowa
(ZSZ)

gimnazja

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym:
a) stypendia szkolne za wyniki w nauce
b) stypendia szkolne za osiągnięcia
sportowe
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym:
a)zasiłki szkolne
b) stypendia szkolne
c) wyprawka szkolna
d) darmowe podręczniki i materiały
ćwiczeniowe

szkoła podstawowa

Forma pomocy

szkoła ponadgimnazjalna
(LO+T)

szkół i placówek dla dzieci
i młodzieży

0

1300
191421
0
79641

6

2

0

290432

Tabela 6 Uczniowie dowożeni do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 stan na
dzień 30 września 2018 roku
Odległość od
szkoły obwodowej

Poniżej 3 km
Powyżej 3 km
Powyżej 3 i do 5
km
Od 4 do 5 km
Powyżej 5 i do 10
km
Powyżej 10 km

Wykazać dla uczniów /
wychowanków

Uprawnieni do
dowożenia

Dowożeni na
koszt gminy

0
Posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia
specjalnego
Z klas "0" i dzieci
pięcioletnie
Klas I-IV szkoły
podstawowej
Klas V-VIII szkoły
podstawowej
Gimnazjów
Szkół podstawowych
Gimnazjów
Szkół podstawowych
Gimnazjów

1

2

Z kol.2 posiadający
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
3

5

5

0

39

39

1

135

135

8

125

125

9

21
24
19
0
3

21
24
19
0
3

0
0
4
0
1

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku
W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 30 439,84 zł zgodnie
z potrzebami szkoły i harmonogramem doskonalenia na:
- szkolenie wyjazdowe pod nazwą: „Organizacja i zarządzanie oświatą w Austrii,
Włoszech i Słowenii”;
- studia podyplomowe: psychologia, dydaktyka geografii, dydaktyka historii; edukacja
i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu;
- warsztaty metodyczne; kursy doskonalące oraz szkolenia rady pedagogicznej
i dyrektorów.
5) Pomoc społeczna
W 2018 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej korzystało 328 rodzin, w których wspólne gospodarstwo domowe
prowadziło 900 osób. Znaczącą informacja o świadczonej pomocy jest fakt, iż poza
materialnymi i usługowymi formami pomocy, 313 środowisk rodzinnych objętych było pracą
socjalną, co stanowi 95,43 % ogółu korzystających z tej formy pomocy. Ponadto 53 rodziny
korzystały wyłącznie z pracy socjalnej, co oznacza że faktyczna liczba rodzin korzystających
z pomocy wyniosła 381 rodzin, w których wspólnie gospodarstwo domowe prowadziło 1 031
osób. Z ogólnej liczby środowisk korzystających z pomocy, aż 157 rodzin z dziećmi
(653 osoby w rodzinach). W przypadku 108 środowisk rodzinnych, w których przebywało 375
osób odnotowano problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych prowadzenia
gospodarstwa domowego. W 53 rodzinach świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
realizowane były z uwagi na wystąpienie potrzeby ochrony macierzyństwa. Informację, że 50
rodzin to rodziny wielodzietne, w których na wychowaniu pozostaje minimum troje dzieci.
W obszarze największego zainteresowania służb pomocy społecznej, a więc pracowników
socjalnych i asystenta rodziny, są rodziny posiadające różnego typu ograniczenia funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, przemocy w rodzinie lub problemów zdrowotnych.
W 2018 roku 11 rodzin objętych zostało dodatkowym wsparciem poza systemem
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określonym w ustawie o pomocy społecznej i w ustawach o charakterze osłonowym. Wsparcie
to realizowane było na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W rodzinach tych na wychowaniu pozostawało 26 dzieci. Do rodzin tych skierowano asystenta
rodziny zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach zadaniowego systemu pracy,
co pozwala asystentowi zindywidualizować plany pracy z rodzinami. W omawianym okresie
w 1 rodzinie asystent zakończyła pracę z rodziną. Powodem zakończenia pracy asystenta było
osiągnięcie celów. Informuję, że w 8 rodzinach, skierowanie do nich asystenta rodziny nastąpiło
na wniosek pracownika socjalnego, natomiast w 3 rodzinach, asystent został skierowany do
rodzin na wniosek sądu. Asystent rodziny w 8 rodzinach kontynuuje wsparcie dłużej niż 12
miesięcy. W tym miejscu należy wskazać, że w 2018 r. rodziny z terenu gminy Tłuchowo objęte
były nadzorem kuratorskim Sądu Rejonowego w Lipnie. W omawianym okresie nieznacznie
zmniejszyła się liczba rodzin z którymi pracował asystent rodziny w stosunku do roku 2017.
Łączny koszt wynikający z realizacji wsparcia w formie zatrudnienie asystenta rodziny
w 2018 roku wyniósł 45 823,61 zł, w tym:
a) wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi: 39 772,39 zł.
b) inne wydatki : dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, fundusz socjalny,
podróże służbowe, szkolenia itp. 6 051,22 zł.
Na finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Gmina Tłuchowo otrzymała rządową dotację
celową, która w kwocie 16 816,00zł. pokryła wydatki zatrudnionego asystenta rodziny
w 42,28%. W związku z długotrwałą usprawiedliwioną nieobecnością w pracy asystenta
rodziny, do pracy w charakterze asystenta rodziny oddelegowany został pracownik socjalny
z GOPS w Tłuchowie.
Zatrudniony asystent rodziny podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w szkoleniach oraz poprzez samokształcenie. Każdy z dotychczas zatrudnionych asystentów
rodziny odbył co najmniej dwa tematyczne szkolenia zakresu realizowanych zadań.
Szczegółowe obowiązki, zadania, uprawnienia, a także kwalifikacje zawodowe asystentów
rodziny są określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta
jest także stała współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS w Tłuchowie, a także ze
wszystkimi instytucjami i organizacjami, które poprzez zadania statutowe oddziaływają na
rodzinę i jej poszczególnych członków.
Drugim bardzo ważnym elementem wykonywanym przez gminę Tłuchowo z zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów utrzymania
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest według kompetencji gminy,
która umieściła dzieci w pieczy zastępczej oraz na podstawie przedmiotowej ustawy.
W 2018 roku z terenu gminy Tłuchowo troje dzieci przebywało w pieczy zastępczej , w tym:
- w instytucjonalnej pieczy zastępczej 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej
w tym: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 14.10.2018 r. , a od dnia 15.10.2018 r. do nadal
w Placówce przebywa jedno dziecko ( drugie dziecko opuściło Placówkę w związku
z uzyskaniem pełnoletniości i brakiem kontynuowania nauki),
- w niezawodowej rodzinie zastępczej (spokrewnionej) od dnia 31.07.2018 roku do nadal
przebywa jedno dziecko,
Ponadto w 2 rodzinach z terenu gminy pełniona była rodzinna piecza zastępcza nad
2 dzieci, w 11 rodzinach pełniona była kuratela Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich w Lipnie, w tym:
a) w 10 rodzinach z powodu ograniczenia władzy rodzicielskiej,
b) w 1 rodzinie z powodu ograniczenia władzy rodzicielskiej i nadzoru nad nieletnim.
Zgodnie z zapisami ustawowymi gmina Tłuchowo zobowiązana jest do ponoszenia
odpłatności za pierwszy rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10% ogółu
kosztów utrzymania w pieczy zastępczej, w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
w wysokości 30%, a w trzecim roku i kolejnych latach w 50% kosztów. Łącznie koszt realizacji
powyższego zadania w 2018 r. wyniósł 51 821,61 zł. Koszty realizacji tegoż zadania corocznie
wzrastają z powodu wzrostu procentowej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy.
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Dla bardziej szczegółowego zobrazowania danych w tej kwestii odpłatności, dane
statystyczne za lata 2015 – 2018 przedstawia poniższa tabela.
Rok
Liczba
dzieci
umieszczonych Kwota poniesionych przez Gminę w zł.
w pieczy zastępczej według stanu Według stanu na 31 grudnia każdego
na 31 grudnia każdego roku
roku
2015
3
36 175,47
2016
3
70 960,57
2017
2
65 055,18
2018
2
51 821,61
Jak wynika z zestawienia danych wprawdzie liczba dzieci umieszczanych w pieczy
zastępczej malała z uwagi na wychodzenie dzieci z Placówki w związku z uzyskiwaniem przez
nich pełnoletniości i niekontynuowanie dalszej nauki, jednak procentowy wzrost odpłatności
miał wpływ na wysokość odpłatności. Z doświadczenia wynika, że pomimo podejmowanych
działań wspierających rodziców biologicznych, dzieci najczęściej nie rokują powrotu do domu,
co należy z przykrością stwierdzić, że nie są nawet zainteresowane powrotem dzieci. Często też,
zdarza się , że rodziny rozpadają się i następują z ich strony rezygnacje z dalszej pracy
z asystentem rodziny.
Przeciwdziałanie przemocy
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 - 2021 przyjęto Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Tłuchowo
z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane
są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak wskazują
poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu.
W związku z tym w Punkcie Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar
i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu.
W poniższej tabeli zestawione są dane dotyczące liczby zdiagnozowanych przypadków
rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w gminie Tłuchowo w latach 2017-2018.
Wyszczególnienie
Rok 2017
Rok 2018
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura
20
21
Niebieskiej Karty
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy
19
20
i inne używki
Liczba procedur NK, gdzie ofiarami przemocy domowej były
18
17
kobiety
Liczba procedur NK, gdzie ofiarami przemocy domowej byli
0
2
mężczyźni
Liczba procedur NK, gdzie ofiarami przemocy domowej były
2
2
dzieci do 18 r. ż.
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy
0
0
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
w przypadku
zagrożenia życia i zdrowia dziecka
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi
3
2
przemocą domową były osoby starsze
W ramach Grup Roboczych odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy
w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, a w razie potrzeby pedagodzy szkolni
i kuratorzy sądowi. Na spotkaniach członkowie Grup roboczych motywowali ofiary przemocy
domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z Punktu
Konsultacyjnego w Tłuchowie, w którym pracuje psycholog. Podobne działania skierowane były
do sprawców przemocy. Grupy Robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych
procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania.
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Gmina Tłuchowo w 2018 roku, kontynuowała realizację Porozumienia zawartego
z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie realizacji zadania
o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Współfinansując te zadanie mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie korzystać z porad prawnych
i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów. W tym celu dokonywano wpłat
w wysokości 235,70 zł zgodnie z w/w Porozumieniem.
Program "Rodzina 500+"świadczenia wychowawcze
Program Rodzina 500 + realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. powyższą formą pomocy objętych zostało
łącznie 430 rodzin.
W 2018 roku na pomoc w formie świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 4 316 469,28zł.
Koszt obsługi zadania wyniósł 64 619,70 zł., z tego z dotacji 64 747,04 zł., natomiast 42,66 zł.
wydatkowano ze środków własnych.
Łącznie w ramach realizacji programu wydatkowano 4 381 258,98 zł. – z czego:
- z dotacji 4 381 216,32 zł.
- ze środków własnych 42,66 zł.
"Dobry Start 300 dla ucznia"
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w całości wykorzystano dotację
w kwocie 216 380,00 zł.
W 2018 roku pomocą objęto łącznie 444 rodziny i przyznano 698 świadczeń Dobry Start
dla ucznia. Na pomoc w formie świadczenia "300 dla ucznia" wydatkowano łącznie kwotę
209 400,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 6 980,00 zł.
Karty Dużej Rodziny
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przyznano 70 Kart Dużej Rodziny
dla 13 rodzin. W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. poniesiono wydatki
w kwocie 188,40 zł. Przyznano 2 Karty Dużej rodziny dla nowego członka rodziny
wielodzietnej. Nie było rodziny, która wystąpiłaby o duplikaty.
Stypendium szkolne
W ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 181 681,00 zł, z tego z dotacji
celowej 145 344,80 zł (80,00%) i ze środków własnych 36 336,20 zł (20,00%).
Była to pomoc w formie stypendium szkolnego oraz w formie zasiłku szkolnego.
W roku 2018 r. pomocą materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego objęto łącznie
130 rodzin, tj. 249 uczniów. Na stypendia szkolne wydatkowano łącznie kwotę 178 881,00 zł,
z czego:
- 143 104,80 zł pokryto z dotacji celowej (80%)
- 35 776,20 zł pokryto ze środków własnych (20%)
Natomiast pomocą materialną dla uczniów w formie zasiłku szkolnego objęto 6 rodzin,
tj. 7 uczniów, na które wydatkowano łącznie kwotę 2 800,00 zł z czego:
- 2 240,00 zł pokryto z dotacji celowej (80%)
- 560,00 zł pokryto ze środków własnych (20%)
Przyznana pomoc materialna zarówno w formie stypendium szkolnego jak i zasiłku
szkolnego była w szczególności przeznaczona na zakup: podręczników i przyborów szkolnych
(zeszyty, długopisy, kalkulatory, bloki rysunkowe, itp.), pomocy naukowych (tablice
matematyczne i fizyczne, encyklopedie i atlasy), obuwia i odzieży sportowej, sprzętu
komputerowego, udział w wycieczkach szkolnych typu „Zielona szkoła” oraz pokrycie kosztów
zakupu biletów miesięcznych lub opłat za pobyt uczniów w internacie związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
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Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku
zrealizowano i wypłacono następujące świadczenia:
Nazwa świadczenia

Liczba

kwota

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń:, wypłacona kwota w
tym:

10 576

1 238 975,00 zł,

a) zasiłki rodzinne –liczba świadczeń: wypłacona kwota

7 136

847 856,00 zł,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

3 440

391 119,00 zł,

- urodzenia dziecka

33

33 000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

63

20 417,00 zł.

- samotnego wychowywania dziecka

331

65 403,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

334

36 140,00 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń:

446

44 556,00 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – liczba świadczeń

1 052

79 408,00 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej– liczba świadczeń

1 181

112 195,00 zł.

2. Świadczenia opiekuńcze w tym:

2 347

832 813,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne

1 868

295 702,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne

301

442 605,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

178

94 506,00 zł.

49

49 000,00 zł.

268

239 419,70 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
4. Świadczenia rodzicielskie

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowano "mechanizm złotówka
za złotówkę", na który wydatkowano kwotę 51 628,34 zł.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. 31 grudnia 2018 r . nie wypłacono jednorazowego
świadczenia "za życiem".
Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 411 835,04 zł –
przeciętnie w miesiącu ze świadczeń korzystało około 461 rodzin.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odzyskano nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne w kwocie 1 093,88 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa
284,58 zł, pozostające w budżecie gminy 809,30 zł.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 25 świadczeniobiorców pobierających
świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: – liczba świadczeń- 374, poniesione
wydatki – 108 990,33zł (100% z dotacji).
Zasiłek dla opiekuna – kwota 40 720,00 zł dla 7 świadczeniobiorców.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odzyskano nienależnie pobrany zasiłek dla
opiekuna w kwocie 1 352,00 zł, w tym podlegające zwrotowi do budżetu państwa 832,00 zł,
pozostające w budżecie gminy 520,00 zł.
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Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 7 świadczeniobiorców pobierających
zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń - 75 poniesione wydatki – 11 062,74 zł (100%
z dotacji).
Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba świadczeń: 752, poniesione
wydatki – 242 800,00 zł. Przeciętnie w miesiącu z w/w świadczeń korzystało 31 rodzin.
Koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły łącznie 105 666,68 zł, z tego ze środków
budżetu państwa kwotę 77 929,80 zł oraz ze środków własnych 27 736,88 zł.
Łączna kwota wydatków na realizację w/w zadań wyniosła 2 919 745,49 zł (w tym
2 892 008,61 zł ze środków budżetu państwa i 27 736,88 zł ze środków własnych Gminy).

6) Kultura
a) Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje
od 01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.
W okresie od 01.01.2018r. – 31.12.2018r. w GOK zatrudnione były 3 osoby na umowę
o pracę co łącznie dawało /1,75 etatu/. Ponadto GOK zatrudniał 4 instruktorów w ramach umów
zlecenie tj. instruktor wokalny, plastyczny, teatralny i dyrygent orkiestry. Od miesiąca lipca do
miesiąca sierpnia zatrudnienie zmniejszyło się do 3 osób. Od miesiąca września do miesiąca
grudnia zatrudnionych było ponownie 4 instruktorów na umowę zlecenie.
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych,
kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu
wiedzy i kultury. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest pozyskanie i przygotowanie
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności rozpoznawanie, rozbudzanie
i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach,
wystawach, itp. o zasięgu ponadgminnym.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, źródło:http://gok-tluchowo.pl/
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Zadania GOK-u, realizowane są poprzez: organizowanie zespołowego uczestnictwa
w kulturze, organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej i wychowania
przez sztukę, organizowanie form działalności kulturalnej w ścisłej współpracy z placówkami
oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi, kombatanckimi, a także z parafią,
współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami upowszechniania kultury, inne
działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
DZIAŁALNOŚC KULTURALNO-ROZRYWKOWA.
Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie prowadzi zajęcia zarówno dla dzieci jak
i dorosłych, podejmowane są różnego typu inicjatywy a także organizowane ważne dla
tłuchowskiej społeczności wydarzenia, m.in.:…………………………………………….
 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Uroczystość nadania
Honorowej Nagrody
Tłuchowianina Roku.
W 2017 tą nagrodę otrzymała
Ochotnicza Straż Pożarna w
Tłuchowie. Uroczystość
uświetniła swoim występem
Dorota Osińska.

Tłuchowianin Roku 2017, źródło: https://www.facebook.com/goktluchowo/

Tłuchowianin Roku 2015 Wojciech Bógdał fot. Iwona Strzałkowska

 Festiwal Piosenki Zimowej skupiający wokalistów z terenu powiatu ale także
z ościennych gmin.
 Udział wokalistów z GOK Tłuchowo w Konkursie Piosenki Dowolnej w Skępem
z wynikiem: Grand Prix Łucja Krzysztoforska, I miejsce Klaudia Wrześniak.
 Udział w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Koninie solistki Łucji
Krzysztoforskiej.
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 Współorganizacja i udział naszych grup w 29 Harcerskim Rajdzie Nocnym we
Włocławku. I miejsce dla Gromady Zuchowej Kamyczki, wyróżnienie dla Drużyny
Harcerskiej Kamyki.
 Akcja DKMS w GOKu. Zarejestrowano 82 nowych dawców.
 Udział harcerzy i zuchów w Złazie Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
/Ponad 2000 harcerzy i zuchów/ Nasi harcerze zaprezentowali się na scenie jako jedna
z 4 drużyn z całej chorągwi kujawsko – pomorskiej. Złaz rozpoczął proces zdobywania
odznaki Harcerski Opiekun Miejsc Pamięci. Nasza drużyna harcerska dołączyła do
ponad 200 drużyn z województwa Kujawsko – pomorskiego i zdobywając odznakę
zobowiązała się do pobrania ziemi z miejsca mordu Polaków w okresie II Wojny
Światowej. Kamyki pobrali ziemię z miejscowości Karnkowo oraz Skępe. Te miejsca
zaliczone zostały do tzw. Zbrodni Pomorskiej. Ziemia z Karnkowa oraz Skępego
z miejsca mordu Polaków złożona została w krypcie pod pomnikiem w Toruniu.
Harcerze tłuchowscy powrócili z odznaką oraz niezapomnianą lekcją historii.

Uroczyste pobranie ziemi z miejsca mordu mieszkańców powiatu lipnowskiego w Karnkowie/Kolankowie, źródło:
https://www.facebook.com/goktluchowo/

 Udział Chóru Seniora Vena w Przeglądzie Twórczości Seniorów we Włocławku.
 Udział wokalistów z GOKu w Konkursie wokalnym „Śpiewać Każdy Może” I miejsce
dla Łucji Krzysztoforskiej, II Miejsce dla Zosi Meller, Wyróźnienie dla Natalii
Kucińskiej.
 Współorganizacja koncertu charytatywnego na rzecz Kacpra Kalinowskiego w Jasieniu.
/Wsparcie techniczne oraz artystyczne/
 Organizacja powitania Mistrza Wojtka Bógdała po sukcesie na Mistrzostwach Świata
w Tajlandii.

źródło: https://www.facebook.com/goktluchowo/
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 Udział wokalistów, tancerzy oraz motocyklistów w charytatywnym pikniku dla
Weroniki zorganizowanym przez OSP Proboszczewice.
 Rozpoczęcie programu: LATO z GOKiem 2018 – Słodkie Warsztaty – lizaki,
ArtDancowanie z przyjacielem, Trzydniowy wyjazd do ośrodka w Sikorkach, Kino 3D,
Lego Robotyka, Warsztaty Cyrkowe, Warsztaty Magicznego Rysunku, Wyjazd do
Uniejowa na Baseny termalne, Wyjazd do parku linowego we Włocławku, Wyjazd do
Kina za Rogiem w Mochowie, Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami oraz różnego
rodzaju zajęcia artystyczne, sportowe oraz kulinarne.
 Organizacja Dnia Ziemii Tłuchowskiej – III Bieg Tłuchowska Dycha/Tłuchowska Piątka
/Bieg Rodzinny, które skupiły prawie 80 biegaczy nie tylko z regionu powiatu
lipnowskiego. Piknik „Spotkajmy się w lecie na 100lecie”
 Obchody 100 lecia Niepodległości: wystawa 100 fotografii na 100 lecie, Apel Poległych,
Msza Święta za Ojczyznę, XV Przegląd Pieśni Religijnej i Patriotycznej.
 Sylwester pod chmurką – pokaz fajerwerków, życzenia mieszkańców, zabawa na
świeżym powietrzu.
W GOKu w 2018 działało Studio tańca ART. Dance dla dzieci w wieku 3-16 lat,
Drużyna Harcerska „Kamyki”, Gromada Zuchowa "Żwirki", Sekcja plastyczno – rękodzielnicza
„Paleta” Sekcja ceramiczna, Sekcje wokalna indywidualna nauka śpiewu muz. rozrywkowa,
okolicznościowa, Sekcja teatralno-kabaretowa, Chórek Gospel Soul, Chór Seniora Vena,
Orkiestra Dęta,
Na terenie GOKu odbywają się również treningi Karate Kyokushin oraz kontynuowane
są zajęcia Szkoły Muzycznej Yamaha. /Nauka gry na perkusji/.
b) Gminna Publiczna Biblioteka w Tłuchowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od
01 stycznia 2007 r. na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006 r.
Posiada jedną filię biblioteczną w Mysłakówku. Zatrudnia 4 osoby / 2,95 etatu/ w tym
trzy osoby zatrudnione na czas nieokreślony i jedną osobę w ramach prac interwencyjnych na
czas określony.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie,
źródło: http://biblioteka-tluchowo.pl/

Filia Biblioteczna w Mysłakówku, fot. Sylwia Bonkowska
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Stan mienia Gminnej Publicznej Biblioteki w Tłuchowie
Wartość
Pozostałe środki trwałe
księgozbiorów
GBP w Tłuchowie
143 264,98 zł
69 811,64 zł
Filia Biblioteczna w
56 837,07zł
14 047,54 zł
Mysłakówku
OGÓŁEM
200 102,05 zł
83 859,18 zł

Wartości niematerialne
i prawne ( programy)

8 484,98 zł

Stan księgozbiorów, zakup księgozbiorów, wypożyczeń i stan czytelników w 2018 roku:
Stan
księgozbiorów
na 31.12.2018r.

Liczba
zakupionych
książek ogółem

Czytelnicy
ogółem:

Liczba
wypożyczeń
ogółem:
Tłuchowo
14794
355
426
10277
Mysłakówko
7606
185
91
5873
RAZEM
22400
540
517
16150
W bibliotekach działają dwa punkty / dziewięć stanowisk komputerowych/ bezpłatnego
dostępu do Internetu, z którego w 2018 roku skorzystało 771 osób.
Gminna Biblioteka w Tłuchowie wydaje również kwartalnik „Tłuchowiaczek”, który zawiera
informacje dotyczące gminy Tłuchowo. Prowadzone są również
W zakresie działalności kulturalno – oświatowa w Gminnej Bibliotece Publicznej
i podległej jej filii zorganizowano: Ferie w bibliotece, .Zajęcia plastyczne, Światowy Dzień
Książki.
Biblioteka przystąpiła do programu: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” /4 771,00zł/

7) Sport i rekreacja
Gmina Tłuchowo na podatnie podpisanej umowy z Fundacją Orły Sportu w 2018 roku po
raz kolejny realizowała Projekt Lokalny Animator Sportu, który którego głównym celem jest
upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie
udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Zajęcia były realizowane przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę,
powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę
lokalnej infrastruktury sportowej przez okres 9 miesięcy.
Fundacja Orły Sportu aktywnie działa na rzecz zwiększenia zasięgu, dostępności oraz
atrakcyjności i różnorodności prowadzonych przez nich zajęć. Zadanie to realizuje między
innymi poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń, ponoszących kompetencje zawodowe
animatorów oraz organizowanie i koordynowanie różnych wydarzeń promujących aktywny,
zdrowy styl życia.
Gminny Zespół Sportowy "Tłuchowia" swoją działalność sportową prowadzi
nieprzerwanie od 1991 r. Od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli od 2002
roku, GZS „Tłuchowia” prowadzi działalność statutową o takim samym zakresie, tj:
 rozwój i popularyzacja sportów;
 organizacja szkolenia sportowego i działalności propagandowej w zakresie piłki nożnej;
 organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowo wypoczynkowych;
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 organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
 uczestniczenie w systemie rozrywek, zawodów sportowych, a także w systemie
współzawodnictwa sportowego;
 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych klubu;
 budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych;
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: https://www.facebook.com/T%C5%82uchowia-T%C5%82uchowo-1592018257585604/

Gminny Zespół Sportowy "Tłuchowia" w Tłuchowie corocznie aktywnie włącza się
w organizowane imprezy, które odbywają się na terenie Gminy Tłuchowo, są to: Dni Tłuchowa,
Dożynki Gminne, Festyny rodzinne i inne. GZS „Tłuchowia” corocznie organizuje turnieje
o puchar Wójta Gminy Tłuchowo czy tzw. turniej „Mikołajkowy”. Ponadto, Gminny Zespół
Sportowy "Tłuchowia" w Tłuchowie w 2018 roku zrealizował projekt pt. "Organizacja trzech
turniejów piłki nożnej", który był współfinansowany w ramach ogłoszonego otwartego konkursu
na realizację zadania publicznego ze środków Samorządu Powiatu Lipnowskiego.
Wykwalifikowani trenerzy systematycznie prowadzą treningi dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych z terenu Gminy Tłuchowo. Piłka nożna jest dyscypliną sportu, która gromadzi
rzesze fanów. Emocje towarzyszą w trakcie meczu zarówno grającym, jak również miłośnikom
sportu, przyglądającym się rozgrywkom. W każdym meczu piłkarze „Tłuchowii” wychodzą na
boisko, by dostarczać powodów do radości swoim kibicom. Grają z pasją i wielkim
zaangażowaniem. GZS „Tłuchowia” corocznie bierze udział w różnych turniejach na szczeblu
wojewódzkim oraz sprawia możliwość organizacji turnusów wyjazdowych dla dzieci
i młodzieży. Dodatkowo priorytetem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży, wychowywanie przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego
i aktywnego trybu życia. W dzisiejszych czasach komputeryzacji zachowanie dobrej kondycji
fizycznej, możliwość odpowiedniego gospodarowania wolnym czasem z zachowaniem dbałości
o zdrowie jest szczególnie ważną kwestią, zwłaszcza dla naszych dzieci.
Klub sportowy „Tłuchowia” osiąga znaczące wyniki w zawodach sportowych
organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Może kiedyś, któryś
z zawodników klubu zawodowo zwiąże się z piłką nożną i na zawsze w sercu pozostanie mu
pamięć, gdzie zaczynał swoją karierę.
Jednocześnie GZS „Tłuchowia” poprzez sport i kulturę fizyczną promuje Gminę
Tłuchowo i jest swoistą „wizytówką” naszej gminy.
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8) Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest gospodarka odpadami komunalnymi.
Zasady odbioru odpadów komunalnych komunalnych z terenu nieruchomości reguluje
szereg uchwał. Dotyczą one metody, na podstawie której naliczana jest opłata, stawki opłat,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat i wzoru deklaracji.
Rada Gminy Tłuchowo wybrała metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od osoby. Miesięczna opłata wynosi 13,00 zł/osobę, natomiast w przypadku
nieprowadzenia segregacji odpadów 26,00 zł/osobę.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Tłuchowo objęto
nieruchomości zamieszkałe, które zostały wyposażone w pojemnik na odpady pozostałe po
segregacji. Ponadto po każdorazowym odbiorze odpadów, mieszkańcy otrzymują worki do
segregacji.
Właściciele nieruchomości deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość
i sposób gospodarowania odpadami. Na tej podstawie naliczana jest miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami.
Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Tłuchowie przy
ul. Leśnej. Do PSZOKU-u można nieodpłatnie dostarczyć przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe i zużyte opony. Punkt jest czynny w każdą
sobotę w godz. 8-16.
Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła wyniósł 59,94 % (minimalny 30%). Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100% (minimalny 50%).
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy Tłuchowo odbywał się na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zadanie realizowane było przez firmę SUEZ Płocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego.
Liczba mieszkańców objętych systemem wynosi 3799 osób i zamieszkują oni na 1 127
nieruchomościach.
Koszty poniesione w 2018 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 416 608,20 zł. Przypis opłaty za odpady
wyniósł 41 884,00 zł, a wpływy z tytułu opłat 407 409,12 zł.
W 2018 r. odebrano od właścicieli nieruchomości 765,880 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 odpady zmieszane – 377,860 Mg,
 zmieszane odpady opakowaniowe – 59,800 Mg,
 opakowania ze szkła – 14,760 Mg,
 opakowania z tworzyw sztucznych – 41,220 Mg,
 szkło – 15,240 Mg,
 zużyte opony – 27,830 Mg,
 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia – 12,260 Mg,
 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 3,150 Mg,
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 2,580 Mg,
 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 120,460 Mg,
 inne odpady nieulegające biodegradacji – 5,600 Mg,
 odpady wielkogabarytowe – 22,980 Mg.
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9) Aktywność obywatelska
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w roku 2018
KGW "JAGNA" z Tłuchowa:
 zorganizowanie Festiwalu Dyniowych Smaków, które odbyło się 4 października 2018
r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie. Był to już siódmy Festiwal Smaków
Dyniowych zorganizowany przez KGW "JAGNA",
 własnoręczne wykonanie Wieńca Dożynkowego na dożynki gminne, które odbyły się
19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Gminnym w Tłuchowie,
 udział w konkursie „Dni faworka”, które corocznie odbywa się we Wielgiem,
 udział w Festiwalu Smaków we Wiosce (gm. Skępe) – był to drugi Festiwal Smaków
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” we Wiosce,
 udział w Festiwalu Smaków w Chlebowie,
 coroczne uczestnictwo w "Smakach Regionu" w Trzebiegoszczu,
 coroczny udział w Wojewódzkich Smakach Regionu w Minikowie.
 udział w "Wilkowyjach" w Kikole, w którym KGW "JAGNA" miało swoje stoisko,
 udział w różnych konferencjach i spotkaniach na temat: "ekonomii społecznej oraz
prowadzenia działalności KGW",
 udział w gminnych dożynkach w Tłuchowie,
 udział w powiatowych dożynkach w Bobrownikach,
 udział w różnych innych festiwalach Smaków organizowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich na terenie Powiatu Lipnowskiego,
KGW „Nad Skrwą” z Tłuchówka:
 organizacja wspólnych spotkań członkiń KGW z członkami OSP w Tłuchówku
(szeroko pojęta współpraca KGW "Nad Skrwą" z OSP Tłuchówek),
 własnoręczne wykonanie Wieńca Dożynkowego na dożynki gminne, które odbyły się
19 sierpnia 2018 r. na Stadionie Gminnym w Tłuchowie,
 uczestnictwo w Festiwalu Smaków Dyniowych które odbyło się 4 października 2018
r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie, zorganizowane przez KGW „JAGNA”
z TŁUCHOWA (wykonanie potraw z dyni),
 przygotowanie grochówki w dniu 1 września 2018 r. podczas uroczystości
odsłonięcia obeliska w Kozirogu Rzecznym,
 udział w konkursie „Dni faworka”, które corocznie odbywa się we Wielgiem,
 udział w Festiwalu Smaków we Wiosce, (gm. Skępe) – był to drugi Festiwal Smaków
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” we Wiosce,
 udział w różnych innych festiwalach Smaków organizowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich na terenie Powiatu Lipnowskiego,
 udział w powiatowych dożynkach w Bobrownikach, w którym KGW "Nad Skrwą"
miało swoje stoisko,
 udział w Wojewódzkich dożynkach w Wąbrzeźnie, w którym KGW "Nad Skrwą"
miało stoisko wspólnie z Powiatem Lipnowskim,
 opieka oraz utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Tłuchówku,
 pomoc w organizacji różnych imprez okolicznościowych (np. chrzty, komunie, 18stki) dla mieszkańców Tłuchówka,
 zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego członkiń KGW "Nad Skrwą"
(zwiedzanie okolic Rypina),
 wyjazd do Ołtarzewa (misterium męki Pańskiej),
 organizacja dnia kobiet (8 marca),
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KGW „Źródelanki” ze Źródeł
 organizacja wspólnych spotkań członkiń KGW z członkami OSP w Źródłach
(szeroko pojęta współpraca KGW "Źródelanki" z OSP Źródła),
 pomoc w organizacji festynu w Podolu, który odbył się w dniu 15 września 2018r. II zawody w powożeniu o puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 pomoc w organizacji dożynek gminnych w Tłuchowie,
 organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi (które miało miejsce w lipcu
w Źródłach),
 udział w Festiwalu Smaków Dyniowych, który odbył się 4 października 2018 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie. KGW "Źródelanki" wzięły udział we
wszystkich kategoriach konkursów zorganizowanych przez KGW "JAGNA".
 udział w Festiwalu Wielkanocnym w Chrostkowie w kategorii: taniec (druga
kategoria to śpiew),
 udział w różnych innych festiwalach Smaków organizowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich na terenie Powiatu Lipnowskiego,
 opieka oraz utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Źródłach,
 coroczna organizacja „balu sylwestrowego”,
 coroczna organizacja „balu andrzejkowego”,
 coroczna organizacja spotkania „wigilijnego” dla członkiń KGW oraz OSP Źródła,
KGW "Nowoczesna Gospodyni" z Turzy Wilczej
 coroczna realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości,
tzw. "Zielona Szkoła",
 pomoc przy organizacji dożynek gminnych, które odbyły się 19 sierpnia 2018 r. na
Stadionie Gminnym w Tłuchowie,
Ponadto pod koniec 2018 roku można zaobserwować "duże ożywienie" społeczne w zakresie
działalności kół gospodyń wiejskich w poszczególnych miejscowościach, stąd na koniec roku
2018 na terenie Gminy Tłuchowo istniało 7 Kół Gospodyń Wiejskich (4 obecne i 3 nowe):
 Koło Gospodyń Wiejskich "JAGNA" w Tłuchowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Skrwą" w Tłuchówku,
 Koło Gospodyń Wiejskich "Nowoczesna Gospodyni" w Turzy Wilczej,
 Koło Gospodyń Wiejskich "Źródelanki" w Źródłach,
 Koło Gospodyń Wiejskich "JAGA" w Tłuchowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich "Kłobukowianie" w Kłobukowie,
 Koło Gospodyń Wiejskich w Suminku.
10) Fundusz sołecki
W Gminie Tłuchowo 2018 roku wyodrębnione były w budżecie gminy środki
stanowiące fundusz sołecki. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy 20 sołectw mogli
zdecydować na co przeznaczyć kwotę 387 961 zł.
Środki funduszu przeznacza się na realizacje przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi
gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.
W 2018 roku mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki min. na: zakup kruszywa na drogi
gminne, zakup kostki, rozgraniczenie dróg gminnych, remont dróg gminnych , zakup sprzętu
i wyposażenia dla świetlic wiejskich, montaż oświetlenia ulicznego, nasadzenia drzew
i krzewów, działalność bieżąca świetlic wiejskich, zakup sprzętu sportowego dla szkoły,
wyjazdy studyjne.
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11) Gminna Straż Pożarna
Na terenie gminy Tłuchowo działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP
Borowo, OSP Jasień, OSP Koziróg Leśny, OSP Mysłakówko, OSP Trzcianka, OSP Tłuchowo,
OSP Tłuchówek i OSP Źródła) . Wszystkie jednostki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym, posiadają Nr NIP oraz REGON i konta bankowe. Liczba członków zwyczajnych 240. Członkowie poszczególnych jednostek posiadają wyszkolenie w zakresie podstawowym
oraz w każdej jednostce w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy , a w Tłuchowie ponadto
w zakresie współpracy z LPR.
Usprzętowienie :
- 7 jednostek typu „S”, tj. z samochodami pożarniczymi, w tym 1 jednostka włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego- OSP Tłuchowo,
- 1 jednostka typu „M” – posiadająca na wyposażeniu motopompę
Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych :
- samochód pożarniczy ciężki - 2 szt.
- samochód pożarniczy lekki – 4 szt.
- samochód pożarniczy transportowy – 1 szt.
- sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego - 2 kpl
-motopompa pływająca – 3 szt.
- motopompa szlamowa – 2szt.
- zestaw ratownictwa medycznego – 5kpl
- defibrylator – 1 kpl
- aparat tlenowy – 4 szt.
- system bezprzewodowego alarmowania – 2 kpl.
- oraz piły mechaniczne do drewna, agregaty prądotwórcze, radiotelefony przenośne, ubrania
ochronne, w tym na owady błonkoskrzydłe, bosaki dielektryczne, sprzęt do oznakowania terenu
akcji i oświetlenie, a także podstawowy podręczny sprzęt do gaszenia pożarów.
W latach 2017 – 2018 jednostki uczestniczyły w 124 akcjach ratowniczo- gaśniczych
i zdarzeniach miejscowych . W roku 2017 było 52 wyjazdów.
Statystyka za 2018 rok przedstawia się następująco :
Ilość wyjazdów
Drużyn
Pożary
28
Miejscowe
zagrożenia
37
Alarmy fałszywe
0
Razem
65

3
3
0
3

Strażaków w akcji
15
18
0
33

Większość wyjazdów do akcji dotyczy jednostki będącej w Krajowym Systemie
Ratowniczo- Gaśniczym .
Z środków Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla OSP sprzęt za
ponad 40 tys. zł, w tym : zestawy ratownictwa medycznego – 4 kpl , defibrylator- 1 szt. , bosak
dielektryczny – 2 szt. , zestaw oświetleniowy i do oznakowania terenu akcji - 1 szt. , agregat
prądotwórczy - 3szt. , latarki elektryczne- 12 szt.
Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane dla jednostek OSP na terenie gminy w roku
2018 wyniosły 148 640,00zł , w tym :
- zakup mundurów, węży i sprzętu – 26 547,00
- remonty, badania techniczne itp.- 14 914,00
- zakup paliwa, olei, części zamiennych – 27 365,00
- pozostałe wydatki związane z działalnością straży – 37 821,00
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Zakupiono m.in.28 szt. węży tłocznych W52 i 7 szt. W75 dla OSP w Mysłakówku,
Tłuchówku, Borowie, Źródłach i Trzciance, radiotelefon przenośny dla OSP w Jasieniu,
umundurowanie dla strażaków OSP Mysłakówko i Borowo , doposażenie dla OSP Trzcianka,
a także doposażono remizę OSP w Kozirogu Leśnym – na działalność bieżącą wykorzystano
4 350,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Ze środków funduszu sołeckiego dla OSP Trzcianka
zakupiono sprzęt za kwotę 7 500,00zł , m.in. motopompę, prądownicę strażacką, rękawice.
W miesiącu czerwcu wszystkie jednostki oraz 2 drużyny młodzieżowe działające przy
OSP Tłuchówek i Jasień , i 2 drużyny kobiece – Trzcianka i Źródła , sprawdzały swoją
sprawność i umiejętności podczas gminnych zawodów sportowo- pożarniczych , które odbyły
się w Mysłakówku . Otrzymane w ramach nagród środki finansowe, jednostki przeznaczyły na
zakup umundurowania galowego .
W ramach podtrzymywania kultury i tradycji ruchu strażackiego zorganizowano m.in.
obchody 90-lecia OSP w Źródłach , 50- lecia OSP w Tłuchówku i powiatowe spotkanie
strażaków w Tłuchowie. Strażacy czynnie włączają się w organizację i uczestniczą
w uroczystościach państwowych i kościelnych , m.in. z okazji 3-go Maja, Dnia Strażaka
uroczystości NMP Królowej Polski , które odbywały się na terenie tut. gminy, a także
w obchodach świąt i rocznic na szczeblu powiatu. W Tłuchówku przeprowadzone były
ćwiczenia taktyczno- bojowe działań ratowniczo- gaśniczych na granicy powiatu z udziałem
straży powiatu lipnowskiego – gminy Tłuchowo i powiatu sierpeckiego .
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