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I. Wstęp 
 

 Szanowni Państwo, 
 
już czwarty raz mam przyjemność przedstawić raport 
o stanie gminy Koronowo, będący podsumowaniem 
działalności, tym razem za rok 2021. 
 
Przepisy nakładają na samorządy nowe obowiązki               
i się z nich wywiązujemy. Jednym z nich jest 
przygotowywanie takiego raportu, który da 
możliwość mieszkańcom gminy zapoznania się               
ze stanem gminy.  
 
Raport obejmuje szeroki zakres działalności gminy, 
jest też pewnym skrótem i kompilacją niektórych 
dokumentów, które szczegółowo opisują jej 
aktywność. 
 
Dokument, który Państwu przedstawiam, to efekt 
pracy zespołowej pracowników Urzędu Miejskiego            

w Koronowie oraz gminnych jednostek, instytucji itp. 
 
Każdy rok to kolejne cele, wyzwania, działania i podsumowania. Opublikowaliśmy już film 
podsumowujący najważniejsze inwestycje, wspomnieliśmy o planach i sytuacji gospodarczej 
gminy. 
 
Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Koronowo                                                            
za 2021 rok oraz wspólnej dyskusji nad nim. Wierzę, że debata będzie konstruktywna a wszelkie 
wypracowane działania dadzą efekt w postaci jeszcze lepszego funkcjonowania naszej               
„Małej Ojczyzny”.  
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 Burmistrz Koronowa 

 
 Patryk Mikołajewski 
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II. Dane ogólne o gminie 
 
Gmina Koronowo położona jest w powiecie bydgoskim, w północno-zachodniej części 
województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina sąsiaduje z miastem Bydgoszcz oraz gminami: 
Sicienko, Osielsko, Dobrcz (powiat bydgoski), Pruszcz i Świekatowo (powiat świecki), Lubiewo                  
i Gostycyn (powiat tucholski) oraz gminą Sośno (powiat sępoleński). Gmina ma charakter 
rolniczo-turystyczny. Rolę centrum administracyjnego pełni miasto Koronowo, które położone 
jest ok. 25 km od Bydgoszczy. Gminę cechuje dobra dostępność do komunikacji drogowej, 
ponieważ przebiegają przez nią droga ekspresowa S5, drogi krajowe nr 25 i nr 56, 3 drogi 
wojewódzkie oraz 26 dróg powiatowych. Odległość do najbliższego portu lotniczego                   
to niespełna 30 km, z kolei do portu morskiego nieco ponad 180 km. 
 

 
 

Gmina Koronowo jest jedną z największych gmin ze 144 w województwie kujawsko-pomorskim, 
największą wchodzącą w skład powiatu 
bydgoskiego. Jej powierzchnia wynosi 411,7 km² 
(w tym powierzchnia miasta 28,18 km²), co 
stanowi prawie 30% obszaru powiatu. Blisko 
31,5 % przypada na lasy, a 5,2 % zajęty jest przez 
wody. Ponad 50% stanowią użytki rolne. W jej 
skład wchodzą: miasto Koronowo i 33 sołectwa: 
Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, 
Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, 
Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, 
Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy 
Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, 
Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, 
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Stary Jasiniec, Tryszczyn, Więzowno, Wierzchucin Królewski, Wiskitno, Wilcze, Witoldowo, 
Wtelno. Gmina liczy ponad 23 tys. mieszkańców, z czego ponad 10 tys. mieszka w mieście.   

 
Większość z podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy stanowią zakłady 
rzemieślnicze, handlowe i usługowe. Nie brakuje przemysłu rolno-spożywczego. Na terenie 
gminy jest wiele gospodarstw rolnych o wielkości od 1 do 400 ha. Na powierzchni 750 ha 
rozciągają się sady owocowe.  
 
Znaczną część aktywności gospodarczej mieszkańców gminy Koronowo stanowi rolnictwo.                    
Na jego dynamiczny rozwój wpływa przede wszystkim wysoka intensywność produkcji i duży 
potencjał ekonomiczny gospodarstw rolnych.  
 
Na koniec roku 2021 liczba przedsiębiorców działających na terenie Gminy Koronowo wynosiła 
ponad 1400.  
 
Potencjałem gminy jest także Zbiornik Koronowski, zwany Zalewem Koronowskim - stanowiący 
rozległy akwen wodny (o długości 36 km), który powstał po spiętrzeniu wód rzeki Brdy. To duże 
„jezioro” zaprasza do uprawiania różnych form turystyki przede wszystkim żeglarstwa. Okalają 
je rozległe lasy, które na północy łączą się z Borami Tucholskimi. Wokół zbiornika 
rozmieszczona jest większa część bazy turystycznej w gminie.  
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Zgodnie z danymi ewidencyjnymi liczba mieszkańców Gminy Koronowo na koniec miesiąca 
grudnia 2021 r. wynosiła 23 110 osób, z czego 10 288 osób przypadało na miasto Koronowo,  
a 12 666 osoby na wsie z terenu gminy. Zmiany w zakresie liczby ludności Gminy Koronowo 
prezentuje tabela porównawcza poniżej, tj. liczba ludności na dzień 31 grudnia 2020 r. i liczba 
ludności na dzień 31 grudnia 2021 r. 
 
 Liczba mieszkańców 31.12.2020 r. Liczba mieszkańców 31.12.2021 r. 
OGÓŁEM 23 334 23 003 331 23 110 22 756 354  
Koronowo 10 471 10 279 192 10 288 10 090 198 
Wsie 12 863 12 724 139 12 822 12 666 156 
 ogólna suma 

mieszkańców 
zameldowanie 
na pobyt stały 

zameldowanie 
na pobyt 
czasowy 

ogólna suma 
mieszkańców 

zameldowanie 
na pobyt stały 

zameldowanie 
na pobyt 
czasowy 

 

 

 
III. Informacje finansowe  
 
3.1. Stan finansów Gminy Koronowo 
Wykonane dochody budżetu Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 
147.110.149,71  zł, natomiast dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 69.234.049,01 zł,                    
co stanowi 47,06 %. 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wydatków budżetowych wynosił 155.951.817,92 zł, 
wydatkowano kwotę 134.554.778,81 zł,  tj. 80,28 % rocznego planu, z czego  wydatki bieżące                      
w  wysokości 110.467.704,48 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.087.074,33 zł, co stanowi 
17,90 %  wydatków.  
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 1.560.000,00 zł. 
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3.2. Wykonanie budżetu Gminy Koronowo 
 
Plan dochodów budżetowych wynosił 143.661.817,92 zł, natomiast wykonanie wyniosło 
147.110,149,71 zł, co stanowi 102,40 %. 
Dynamika PIT: plan  dochodów wynosił 18.300.000,00 zł, wykonanie 20.654.593,00 zł,                            
co stanowi 112,87 %. 
Dynamika podatku od nieruchomości: plan dochodów wynosił 12.658.468,00 zł, wykonanie 
13.354.192,10 zł, co stanowi 105,50 %.  
Plan wydatków  budżetowych  wynosił 155.951.817,92 zł, natomiast wykonanie  wynosiło 
134.554.778,81 zł, co stanowi 86,28 %. 
Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 
12.555.370.90 zł. 
 
Zrealizowane wydatki majątkowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych                       
i Funduszu Spójności dotyczyły zadań, pn.: 
- Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia 
użyteczności publicznej – planowana kwota 665.984,00 zł, wykonanie 152.900,00 zł, 
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – 
planowana kwota 37.661,75 zł, wykonanie 14.370,35 zł, 
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie – 
planowana kwota 269.379,25 zł, wykonanie 177.213,57 zł, 
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 155.000,00 zł,  
wykonanie 0,00 zł, 
- Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – fundusz sołecki – 
planowana kwota 15.992,09 zł,  wykonanie 15.992,09 zł, 
- Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – planowana kwota 
63.007,91 zł,  wykonanie 61.202,71 zł. 
 
Dochody z majątku 
Plan dochodów majątkowych wynosił 14.758.285,54 zł, natomiast wykonane dochody                        
z majątku wynosiły 15.522.252,56 zł i stanowiły 10,55 % dochodów ogółem. 
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
Wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły 24.087.074,33 zł, co stanowi 17,9 % ogółu wydatków. 
 

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok  
 

1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 
planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. 14 kwietnia 2021 roku podpisano 
umowę nr 1/2021 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej 
w Koronowie na renowacje II etapu rowu melioracyjnego R-G znajdującego się w Wilczu,                     
na terenie Gminy Koronowo. Zadanie zrealizowane.  
 
2. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap – planowana kwota 642.058,33 zł, 
wykonanie 642.058,33 zł. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek sieci o długości 980 metrów ze  SUW w Łąsku 
Wielkim do ostatniego zabudowania. Planowany termin wykonania do 15 czerwca  2022 roku. 
 

  
 
3. Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Łąsku 
Wielkim – planowana kwota 156.210,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł. Inwestycja sfinansowana 
z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano przydomową oczyszczalnię 
ścieków poprzez wymianę wszystkich zbiorników, drenaży rozsączających oraz rur.  
 
4. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 
105.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. 
Podpisano umowę z ZGKiM w Koronowie Sp. z o. o. Planowany termin wykonania do 15 czerwca  
2022 roku. 
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5. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – planowana kwota 
256.015,00 zł, wykonanie 255.963,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
w trakcie realizacji. Wykonane zostały roboty geologiczne i budowlane, wywiercono otwór oraz 
wykonywano prace nad uzbrojeniem.   
 
6. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt – planowana  kwota 
27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie                    
w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                 
w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku.  
 
7. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej Wtelno – planowana kwota 50.000,00 
zł, wykonanie 23.062,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie 
Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku.  
 
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno – planowana kwota 
25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja 
stanowi dofinansowanie do projektu chodnika w miejscowości Wtelno. Zadanie dwuletnie.                    
W roku 2021 Urząd Marszałkowski nie zrealizował zakresu, na który Gmina przekazała 
dofinansowanie. W związku z powyższym, inwestycja nie została zrealizowana.   
 
9. Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice - planowana kwota 66.000,00 
zł, wykonanie 45.682,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Trwa zmiana decyzji środowiskowej z uwagi na konieczność uzyskania decyzji                           
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 
2022 roku.  
 
10. Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu - planowana kwota 50.000,00 zł, 
wykonanie 48.949,12 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie w trakcie 
realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze. 
Planowany termin wykonania do 30 marca 2022 roku.  
 
11. Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – projekt – planowana kwota 70.000,00 zł, 
wykonanie 67.150,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Wykonane zostały projekty koncepcyjne. Trwa uzgadnianie projektu z gestorami sieci. 
Planowany termin wykonania do 15 czerwca  2022 roku.  
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12. Budowa ulicy Igrzyskowej w Samociążku – planowana kwota 1.020.000,00 zł, wykonanie 
991.222,07 zł. Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej              
o długości 630 metrów i szerokości 4,5 metra wraz z progami zwalniającymi.  
 

 
 
13. Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, 
części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 43.911,00 
zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie  w trakcie realizacji. Trwa pozyskanie 
decyzji środowiskowej. Planowany termin wykonania do 31 maja 2022 roku.  
 
14. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – planowana  
kwota 43.000,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura zezwalająca na realizację inwestycji drogowej.  
Planowany termin wykonania do 31 maja 2022 roku.  
 
15. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – planowana kwota  20.000,00 zł, 
wykonanie 17.835,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Trwa uzgadniane podłączenia drogi do DK 25 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad. Planowany termin wykonania do 31 maja 2022 roku.  
 
16. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych -  planowana kwota 660.464,61 zł, wykonanie 
0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z zaangażowaniem prac na remonty                      
i inwestycje drogowe.  
 
17. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – planowana kwota 
100.000,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
w trakcie realizacji. Trwa uzgadniane podłączenia drogi do DK 25 z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku.  
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18. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – planowana kwota 4.979.954,17 zł, 
wykonanie 3.504,30 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
procedury przetargowej.  
 

19. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 3.896.283,28 zł, wykonanie 
3.896.283,28 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych, Rządowego Programu Rozwoju 
Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 
połowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonano nawierzchnię drogi, wjazdów oraz chodnika 
na długości około 400 metrów. Planowany termin wykonania do 15 maja 2022 roku.  
 

 
 
20. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 
212.000,00 zł, wykonanie 118.064,48 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji przebudowano sieć elektroenergetyczną w celu 
wybudowania sieci kanalizacji deszczowej.  
 
21. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – planowana kwota 98.400,00 zł, 
wykonanie 98.400,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 
2022 roku. 
  
22. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21            
do posesji 22 – fundusz sołecki – planowana kwota 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie zrealizowane.  
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23. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – planowana kwota 39.120,00 zł, 
wykonanie 39.120,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 
2022 roku.  
 
24. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki – planowana 
kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.    
 
25. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – planowana kwota 
25.784,00 zł, wykonanie 25.783,51 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie                      
w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.  Planowany termin wykonania                         
do 15 czerwca 2022 roku. 
  
26. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – fundusz sołecki 
– planowana kwota 28.336,49 zł, wykonanie 28.336,49 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.   
 
27. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – 
planowana kwota 48.495,00 zł, wykonanie 48.495,00 zł.  Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.  Planowany termin 
wykonania do 15 czerwca 2022 roku.  
 
28. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – 
fundusz sołecki – planowana kwota 18.655,30 zł, wykonanie 18.655,30 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia                               
z gestorami sieci.    
 
29. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie – planowana kwota 204.632,28 zł, wykonanie 
204.632,28 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano 
nawierzchnię z kostki polbruk o gr. 8 cm i długości 350 mb. Powierzchnia jezdni wynosi 1860 
m2, powierzchnia chodnika wynosi 155 m2, powierzchnia zjazdów 514 m2. Wykonano progi 
zwalniające z kostki polbruk czerwonej o powierzchni 28 m2. Wykonano kanalizację deszczową 
o długości 338,5moraz zamontowano 16 sztuk wpustów ulicznych Ø 0,5 m. Przebudowano linię 
niskiego napięcia wraz z jej zabezpieczeniem. Zabezpieczono ciepłociąg o długości                            
7 mb.  
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30. Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz ul. Lipowa w Tryszczynie – planowana kwota                         
11.660,00 zł, wykonanie 11.660,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie                
zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 
 

31. Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku – planowana kwota 2.799.618,60 zł,  
wykonanie 0,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych. Zadanie nierozpoczęte, ponieważ projekt budowalny jest w trakcie 
opracowywania.  
 

32. Zakup i montaż parkometru do Strefy Płatnego 
Parkowania w Koronowie – planowana kwota 
25.000,00 zł, wykonanie 24.538,50 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie  
zrealizowane. W ramach zadania dokonano zakupu 
jednego parkometru, który został posadowiony               
w Strefie Płatnego Parkowania  na Placu Zwycięstwa               
w Koronowie.  

 
 

33. Wykonanie  ulicy Sienkiewicza w Koronowie (projekt i wykonanie) – planowana kwota 
484.894,75 zł, wykonanie 45.264,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.  
 



 

 

________________________                           ____________________________               
 

14 

RAPORT O STANIE GMINY KORONOWO 

34. Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap, projekt – planowana kwota 29.520,00 
zł, wykonanie 29.520,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.  
 

35. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – planowana 
kwota 47.970,00 zł, wykonanie 47.970,00 zł.  Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania 
do 15 czerwca 2022 roku.  
 

36. Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska) – 
wykonanie dokumentacji – planowana kwota 10.000,00 zł,  wykonanie 10.000,00 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji opracowano 
dokumentację projektową. 
 
37. Projekt odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka – planowana kwota 
14.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
niezrealizowane,  nie znaleziono wykonawcy.   
 

38. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku – planowana kwota 
80.000,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji ułożono 433 m2 kostki polbruk  wraz z obrzeżami.  
 

 
 
39. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, 
wykonanie 49.627,76 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie Sp. z o.o. W ramach zadań 
wykonano: przebudowę zjazdu z Al. Jana Pawła II w Koronowie; utwardzenie odcinka drogi 
wewnętrznej – dz. nr ewid. 66/7 w Koronowie; utwardzenie ulicy Mała Droga w Koronowie;              
utwardzenie dojazdu do budynków gminnych przy Szosie Kotomierskiej w Koronowie.  
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40. Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w mieście 
Koronowo – wykonanie dokumentacji  – planowana kwota 10.000,00 zł  wykonanie  10.000,00 
zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji 
opracowano dokumentację projektową.    
 
41. Rozbiórka budynków przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie (projekt                    
i wykonanie) – planowana kwota 182.600,00 zł, wykonanie 182.599,99 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji opracowano 
projekt rozbiórki wraz z  jej wykonaniem. 
 

 
 
42. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności 
publicznej – planowana kwota 665.984,00 zł, wykonanie 152.900,00 zł. Inwestycja finansowana 
z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono rozbiórkę budynku, wykopano 
fundamenty, przeprowadzono prace elektryczne i sanitarne oraz przygotowano teren pod 
windę.  
 
43. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach – planowana kwota 1.344.255,00 zł, wykonanie 
1.343.398,04 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. 
Inwestycja obejmowała m.in.: demontaż istniejących obiektów małej architektury, wykonanie 
promenady z desek kompozytowych, tarasu widokowego z zejściem na plażę, nawierzchni             
z piasku płukanego, założono trawniki, nasadzono krzewy, drzewa i byliny, dodatkowo 
posadowiono dwie wiaty rekreacyjne oraz wykonano boisko wielofunkcyjne, zamontowano 
instalację automatycznego podlewania trawników.  
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44. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II- projekt – planowana kwota                        
15.000,00,  wykonanie 14.700,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie 
zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do wykonania II etapu 
zagospodarowania plaży  w Pieczyskach.  
 
45. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej                         
w Koronowie Sp. z o. o.  – planowana kwota 382.000,00 zł, wykonanie 381.708,00 zł. Uchwała 
Nr XL/355/21 Rady Miejskiej w Koronowie  z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu 
finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Objęcie udziałów umożliwiło Spółce 
wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej 
pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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46. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                          
w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 205.000,00 zł, wykonanie 204.684,00 zł.  Objęcie 
udziałów umożliwiło zakup walca drogowego niezbędnego do realizacji powierzonych zadań 
w ramach bieżącego utrzymania dróg.   
 
47. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej                       
w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 299.650,00 zł, wykonanie 299.650,00 zł. Ponowne 
objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka 
wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                         
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
48. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie 36 – planowana 
kwota 50.220,00 zł, wykonanie 50.220,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego papą 
termozgrzewalną, wymieniono obróbki blacharskie i ogniomurki, wykonano obróbki 
blacharskie kominów, obudowano komin, zamontowano kominki wentylacyjne oraz wykonano 
instalację odgromową.  
 
49. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 3                        
w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)  – planowana kwota 
40.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.   
 
50. Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej  i łazienki                  
w lokalu gminnym - Popielewo 4 – planowana kwota 63.000,00 zł, wykonanie 46.068,00 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji 
opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano zbiornik bezodpływowy, 
instalację wodno-kanalizacyjną oraz łazienkę w gminnym lokalu mieszkalnym.  
 

51. Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej  i Nakielskiej                     
w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 
W roku 2021 nie wydatkowano środków z uwagi na postępowanie dotyczące regulacji stanu 
prawnego nieruchomości i ustalanie następców prawnych.  
 

52. Nabycie gruntów przy ul. Wąskotorowej w Koronowie – 290.000,00 zł, wykonanie 
252.220,56 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W czerwcu 
2021 r. zawarty został akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości.  
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53. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 – planowana kwota 
27.429,00 zł, wykonanie 27.429,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie. 
 
54. Wydatki na objęcie udziałów spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZNBydgoski” Spółka z o. o. w Inowrocławiu – planowana kwota 3.000.000,00 zł, 
wykonanie 3.000.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Środki na realizacje tego zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa i przeznaczone były na objęcie udziałów w tworzonej spółce Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 
 
55. Wykonanie sektora C3 na cmentarzu komunalnym w Koronowie - planowana kwota 
95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane w ramach umowy na usługi związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza 
komunalnego położonego przy ul. Przemysłowej w Koronowie. Zadanie polegało                             
na rozbudowie cmentarza o kolejny sektor.  
 

 
 
56. Modernizacja systemu alarmowego w budynku urzędu przy Placu Zwycięstwa 1 – 
planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 9.692,40 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji  dokonano modernizacji systemu 
alarmowego polegającego przede wszystkim  na wymianie przestarzałej centrali alarmowej.  
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57. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i eAdministracji– 
planowana kwota 37.661,75 zł, wykonanie 14.370,35 zł. Zadanie realizowane w partnerstwie                   
z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz gminami i innymi jednostkami z terenu 
województwa. W ramach zadania dokonano modernizacji i rozbudowy systemów informacji 
przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wdrożono następujące systemy 
dziedzinowe: Geoportal Publiczny (plan gminy, miasta, powiatu), Platformę e-usług, Rentę 
planistyczną, dokonano zmiany w planie lub studium, Portal nieruchomości, Dziennik budowy. 
Ponadto uruchomiono e-usługi, zasilono rejestry danymi w ramach SIP oraz przeprowadzono 
szkolenia.  
 
58. Zakup urządzeń sieciowych – planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 11.424,24 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji 
zakupiono specjalistyczne urządzenie sieciowe, które zostało zamontowane w centralnym 
miejscu sieci komputerowej urzędu.  
 
59. Zakup samochodu do przewozu osób - planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 
140.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.  W ramach 
inwestycji dokonano zakupu samochodu do przewozu osób wraz z dostosowaniem dla osoby 
z niepełnosprawnością ruchową. 
 

 
 
60. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji) – planowana kwota 15.000,00 zł, 
wykonanie 14.926,13 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. 
W ramach zadania dofinansowano zakup fabrycznie nowego samochodu służbowego dla 
Komisariatu Policji w Koronowie.  
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61. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie – planowana kwota 58.750,00 zł, wykonanie 
2.460,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.                 
Nie znaleziono wykonawcy.   
 
62. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki 
– planowana kwota 4.736,25 zł, wykonanie 4.736,25 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. Opracowano projekt zagospodarowania i uzyskano zgodę            
na jego przebudowę.  
 
63. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym 
Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 18.290,18 zł, wykonanie 18.135,11 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 
projekt na remont budynku oraz wymieniono okna, wykonano opaskę filtracyjną wokół 
budynku oraz zakupiono część materiału na remont pokrycia dachowego.  
 
64. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia,            
o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej – zakup motopompy dla OSP Huta – planowana kwota 11.177,63 zł, 
wykonanie 11.177,63 zł. Zadanie zrealizowane. Zakupiono pompę pożarniczą firmy Tohatsu,            
o parametrach  M16/8.  
 
65. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia,                    
o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej – zakup wozu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Koronowo – planowana 
kwota 280.250,00 zł, wykonanie  280.250,00 zł. Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód 
średni ratowniczo-Gaśniczy marki MAN TGM  o pojemności zbiornika na wodę 3550 dm³                 
oraz 355 dm³ pojemności zbiornika na środek pianotwórczy, o napędzie 4x4. 
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66. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 
50.000,00 zł, wykonanie 49.829,81 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji zakupiono rejestrator IP umożliwiający obsługę do 128 
kamer, dekoder IP, 3 szt. dysków twardych, 3 switche, 2 kamery stacjonarne, a także 
zamontowano 4 kamery stacjonarne i 1 kamerę obrotową, zdemontowano 2 kamery obrotowe 
oraz wykonano inne prace w systemie monitoringu wizyjnego.   
 
67. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 
100.000,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
w trakcie realizacji.  W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  
 
68. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.987,50 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.  
 

   
 
69. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy części 
pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku”-
planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 35.916,00 zł. Inwestycja finansowana  z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane.  
 
70. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku 
szkolnego w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 107.010,00  zł, wykonanie 
107.010,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. 
Trwają uzgodnienia ppoż oraz z gestorami sieci.   Planowany termin wykonania do 15 czerwca 
2022 roku.  
 
71. Wymiana kotła na paliwo wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 
40.000,00 zł, wykonanie 38.130,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji dokonano  wymiany kotła wraz z elementami 
towarzyszącymi tj. zamontowano piec na  ekogroszek o mocy znamionowej 46 kW,                           
wraz z niezbędną armaturą i oprzyrządowaniem.  
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72. Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - 
planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.904,03 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie 
- planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane.  
 
74. Zakup i montaż kotła warzelnianego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie - 
planowana kwota 16.060,00 zł, wykonanie 16.050,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane.  
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75. Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno 
– wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 100.000,00 zł, 
wykonanie 100.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. 
Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na palcu zabaw 
zamontowano zestaw zabawowy, bujak, karuzelę tarczową, tor przeszkód, huśtawkę zwykłą 
oraz huśtawkę wagową, piaskownicę oraz tablicę muzyczną. 
 

 
 
76. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – planowana kwota 1.170.000,00 zł, 
wykonanie 294,70 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie niezrealizowane. 
Błędnie wystawiona decyzja środowiskowa uniemożliwiła jego realizację.   
 
77. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – planowana kwota 30.000,00 zł, 
wykonanie 23.062,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie 
Sp. z o.o.  Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 
2022 roku. 
 
78. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy 
Brzoskwiniowej w Koronowie – planowana kwota 1.887.738,79 zł, wykonanie 1.887.711,79 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Wykonano część sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz całą sieć 
wodociągową wraz z hydrantami 
naziemnymi.  Planowany termin 
wykonania do 30 kwietnia 2022 
roku. 
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79. Staw we Wtelnie – planowana kwota 102.225,30 zł, wykonanie 102.225,30 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została 
wykonana studnia wód popłucznych oraz wykonano wycinkę krzewów wzdłuż brzegu.   
 
80. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 84.204,00 zł, wykonanie 
83.965,73 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach 
inwestycji wykonano 60 metrów kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do stawu.   
 
81. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach - ul. Rysia – projekt – planowana kwota 
2.000,00 zł, wykonanie 564,32 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Uzyskano pozwolenie z Enea Operator oraz ustawiono skrzynkę prądową.    
 
82. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem                        
i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz 
budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej                     
w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.– planowana kwota 
60.000,00 zł, wykonanie 31.783,46 zł. W ramach złożonych wniosków podpisano 6 umów na 
przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
83. Zakup kosiarki ciągnikowej z pługiem – fundusz sołecki – planowana kwota 14.000,00 zł, 
wykonanie 14.000,00  zł (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowano. Dla sołectwa Mąkowarsko, zakupiono traktor ogrodowy 
StigaEstate 3084H z koszem 240 litrów i pługiem Estate 107 cm. 
 
84. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Tryszczyn – fundusz sołecki – planowana kwota 
8.699,00 zł, wykonanie 8.699,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Zakupiono traktor ogrodowy T 15-93.8 Hd-A Black Edition 7.7 Kw 93 Cm.  
 
85. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Gogolinek – fundusz sołecki – planowana kwota 
10.333,78 zł, wykonanie 10.299,00  zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Zakupiono kosiarkę samojezdną Oleo-Mac OM92/16KM.  
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86. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                    
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
udzielane na ograniczenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła 
ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na 
ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 213.000,00 zł, wykonanie 201.815,00 zł. 
Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej 
udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993).  Zrealizowano              
68 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Koronowo.  
 
87. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 
210.000,00 zł, wykonanie 192.368,02 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w miejscowości Gościeradz                        
ul. Strumykowa – 2 szt., ul. Kopalnia – 1 szt., Koronowo ul. Osiedle Leśne – 2 szt., ul. Siewna –                 
1 szt., ul. Perłowa – 1 szt., ul. Granitowa -1 szt., Os. Pieczyska – 2 szt., w miejscowości Nowy 
Jasiniec – 1 szt., w Sokole Kuźnica – 2 szt., w miejscowości Tryszczyn ul. Cicha – 1 szt.,                       
ul. Spokojna – 1 szt., ul. Długa – 1 szt., Wtelno ul. Pałacowa – 1 szt.  
 

 
 
88. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz 
sołecki – planowana kwota 7.810,50 zł, wykonanie 7.810,50 zł. Inwestycja finansowana                    
z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.   
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89. Projekt oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze od drogi krajowej nr 25 do 
ostatniego zabudowania na działce nr ewid. 238 – fundusz sołecki – planowana kwota 
10.000,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.   
 
90. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Dworze przy drodze gminnej 125/1, działki 
numer 169/1, 181, 182/3 – fundusz sołecki – planowana kwota 5.350,50 zł, wykonanie 
5.350,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano 
projekt oświetlenia ulicznego.  
 
91. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki – 
planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano dwa projekty oświetlenia oraz postawiono dwie 
lampy wraz ze skrzynką prądową.    
 
92. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – fundusz sołecki – planowana kwota 9.040,50 
zł, wykonanie 9.040,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. 
Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.    
 
93. Wymiana słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy Al. Wolności – planowana 
kwota 100.000,00 zł, wykonanie 99.322,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do  30 kwietnia 2022 roku. 
 
 94. Budowa lamp solarnych przy ul. Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana 
kwota 27.186,98 zł, wykonanie 27.186,98 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie zrealizowane. Postawiono 2 sztuki lamp solarnych.   
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95. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji 
pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo 
na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  i obojętne w Koronowie 
– Srebrnicy - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 13.746,50 zł. W ramach zadania 
wykonano:  geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce       
nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne               
i obojętne w Koronowie –Srebrnicy -  2.000,00 zł; badania laboratoryjne wód podziemnych               
z piezometrów, badania wód ociekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego na 
działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy -  6.211,50 zł; wymianę filtrów studzienek 
odgazowujących na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy -  5.535,00 zł.  
 
96. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, 
transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy 
Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie  Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 
października 2016 roku ze zm. - planowana kwota   10.000,00 zł, wykonanie 5.702,40 zł. 
Zrealizowano 6 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Koronowo.  
  
97. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie                
od km 1+300 do km 1+690 – II etap – planowana kwota 5.977.030,70 zł, wykonanie 
5.862.934,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz rezerwy celowej z budżetu 
państwa. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano mikropalne zbrojenie oraz 
oczep żelbetowy na długości ok 249 metrów. Zamontowano bariery sprężyste. Wykonano 
pionowe mikropale, płytę żelbetową wraz z nawierzchnią asfaltową na długości 74 metrów.  
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98. Rewitalizacja rynku w Koronowie – planowana kwota 46.660,00 zł, wykonanie 46.660,00 
zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.  Wykonano projekt 
budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. 
 
99. Budowa szaletu miejskiego – planowana kwota 155.719,50 zł, wykonanie 5.719,50 zł. 
Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane. Nie znaleziono 
wykonawcy.  
 
100. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki 
– planowana kwota 20.080,92 zł, wykonanie 20.080,92 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji ustawiono zestaw zabawowy oraz tablicę 
regulaminową korzystania z placu zabaw.    
 
101. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – planowana 
kwota 8.553,48 zł, wykonanie 8.553,48 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. 
Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji ustawiono zestaw zabawowy oraz tablicę 
regulaminową korzystania z placu zabaw.    
 

 
 

102. Umocnienie skarp stawu w Lucimu – II etap- fundusz sołecki – planowana kwota 
12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz wykonano faszynę dębową wokół 
stawu.   
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103. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowarsku 
– fundusz sołecki – planowana kwota 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Nasadzone zostały kwiaty, krzewy 
oraz podsypano ozdobnymi kamieniami.  
 
104. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasińcu – 
fundusz sołecki – planowana kwota 23.691,00 zł, wykonanie 23.691,00 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 268 
metrów płotu z paneli o wysokości 1,2 metra oraz dwie bramy i furtkę.   
 
105. Budowa placu zabaw we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana kwota 15.498,00 zł, 
wykonanie 15.498,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. 
W ramach inwestycji wykonano strefę fitness.   
 

 
 
106. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz 
sołecki– planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Inwestycja finansowana                        
z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano dokumentację 
projektowo-kosztorysową oraz uzyskano zgłoszenie budowy. 
  
107. Zagospodarowanie terenu gminnego przy 
stawie w Osieku – planowana kwota 30.000,00 zł, 
wykonanie 29.500,00 zł. Inwestycja finansowana                    
z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.                                
W ramach inwestycji oczyszczono oraz wyrównano 
brzeg stawu oraz wykrzaczono i uporządkowano 
działki o nr ewid.  100 i 101.  
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108. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego na działce nr 122 w Starym Jasińcu – 
planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 15.607,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 268 metrów płotu z paneli                 
o wysokości 1,2 metra oraz dwie bramy i furtkę.   
 
109. Zagospodarowanie terenu w parku Grabina – projekt– planowana kwota 51.660,00 zł, 
wykonanie 51.660,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie 
realizacji. Planowany termin wykonania do 30 maja 2022 roku. 
   
110. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki – planowana kwota                              
24.546,91 zł, wykonanie 24.500,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach zadania wykonano 90 metrów brzegu stawu z faszyny dębowej.   
 

 
 
111. Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia 
gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki – planowana kwota 5.166,00 zł, wykonanie 
5.166,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach 
inwestycji wykonano 20 metrów ogrodzenia z paneli  o wysokości 1,5 metra na fundamentach 
z płyt prefabrykowanych.    
 
112. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek – 
planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 10.701,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany 
termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. 
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113. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz sołecki – 
planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz                  
ze zgłoszeniem oraz wykonano altanę drewnianą. 
 
114. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – planowana kwota 
6.998,00 zł, wykonanie 6.997,50 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze zgłoszeniem oraz 
wykonano altanę drewnianą.  

 
 
115. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej                
w Sitowcu – fundusz sołecki – planowana kwota 16.187,46 zł, wykonanie 15.850,00 zł. 
Inwestycja finansowania z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Ocieplono pozostałe 
ściany budynku świetlicy.   
 
116. Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116  – 
fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 
projekt zagospodarowania terenu placu przy świetlicy wiejskiej w Więzownie, zamontowano 
trzy ławki, kosz na śmieci oraz tablice regulaminową.  
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117. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – planowana kwota 66.682,00 zł, wykonanie 
49.191,70 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach 
inwestycji wykonano nowy zbiornik na nieczystości płynne wraz z nowym doprowadzeniem 
sieci kanalizacyjnej do budynku oraz wewnątrz budynku świetlicy w Hucie.  
 
118. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – planowana kwota 
15.655,35 zł, wykonanie 15.655,35 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. W ramach zadania ocieplono stropodach, część ścian zewnętrznych, wymieniono 
orynnowanie oraz obrobiono parapety. Wykonano elewację na części budynku.  
 
119. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Hucie – planowana kwota 269.379,25 zł, wykonanie 177.213,57 zł. Inwestycja finansowana            
z dochodów własnych i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja              
w trakcie realizacji. Zakończono modernizację świetlicy wiejskiej w Hucie tj.:  ocieplono dach               
i ściany, zrobiono nową elewacje, wykonano prace remontowe wewnątrz budynku wraz                            
z wymianą stolarki drzwiowej.  
 

 
 
120. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 
155.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie na etapie 
postępowania przetargowego.   
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121. Budowa toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie – 
zaprojektuj i wybuduj – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 349.014,99 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano tor 
rowerowy o długości 160 metrów i szerokości 1,8 wraz  z placem do odpoczynku.   
 

 
 
122. Wykonanie monitoringu cyfrowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu                               
i Rekreacji   w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.276,96 zł. Inwestycja 
finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano monitoring cyfrowy                  
w MGOSiR w Koronowie. 
 
123. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – dokumentacja projektowa – 
planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie w trakcie realizacji.  Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku.  
 
124. Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej  w Koronowie – 
projekt – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Inwestycja finansowana               
z dochodów własnych.  Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 30 maja 
2022 roku 
 
125. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – planowana kwota 14.408,65 zł, 
wykonanie 13.019,15 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.  Zadanie zrealizowane. 
Zamontowano tyrolkę i tablicę regulaminową.   
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126. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki – planowana kwota 
10.596,85 zł, wykonanie 10.596,85 zł.  Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie 
zrealizowane. Zamontowano tyrolkę i tablicę regulaminową.   
 
127. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki – planowana kwota 
9.386,90 zł, wykonanie 9.386,90 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie                        
w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu pod boisko.  
 
128. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy stawie w Tryszczynie – fundusz sołecki 
– planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane.   
  
129. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – fundusz sołecki 
– planowana kwota 15.992,09 zł, wykonanie 15.992,09 zł. Inwestycja finansowana z dochodów 
własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano strefę fitness, strefę workout        
i miejsce do grillowania z ławkami, kręgiem ogniskowym i stołami do konsumpcji.    
 
130. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – planowana 
kwota 63.007,91 zł, wykonanie 61.202,71 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji 
wykonano strefę fitness, strefę workout i miejsce do grillowania z ławkami, kręgiem 
ogniskowym i stołami do konsumpcji.   
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3.4. Wieloletnia prognoza  finansowa 
1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia  
Okres, na jaki została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania         
oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część 
wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. 
Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera: 
- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i  nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu; 
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2027; 
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe. 
 
Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli poniżej 

Lp. Wyszczególnienie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji 

(programu, 
zadania, 
umowy) 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wykonanie 
na 

31.12.2021 

Prognoza 
2021  
wg 

zarządz. 
na 

22.12.2021 

Limity wydatków w poszczególnych latach 
Limit 

zobowiązań 

od do 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 
2026 
rok 

2027 
rok 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem 
(1.1+1.2+1.3) 

x x x 
20 805 
336,51 

5 175 
491,36 

11 155 
745,71 

7 342 
940,17 

347 390,68 143 419,00 143 419,00 0,00 0,00 
19 800 
022,19 

1.1 - wydatki bieżące x x x 1 997 898,00 283 588,04 508 126,26 616 559,68 307 390,68 143 419,00 143 419,00 0,00 0,00 2 174 898,00 

1.2 - wydatki majątkowe  x x x 
18 807 
438,51 

4 891 
903,32 

10 647 
619,45 

6 726 
380,49 

40 000,00 0,00 0,00 0,00   
17 625 
124,19 

  

   z tego: 

a) 

Wydatki na programy, projekty lub 
zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o 
finansach publicznych (Dz.U.2021 
poz. 305), z tego: 

x x x 6 633 877,73 353 614,86 
1 024 

751,26 
5 524 

229,16 
8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6 633 877,73 

- wydatki bieżące x x x 32 470,00 9 130,94 11 726,26 11 140,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 32 470,00 
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Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 
Program, projekt lub zadanie związane   
z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 

Urząd Miejski            
w Koronowie 

2018 2021 1 540,80 173,26 909,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 

Kujawsko-Pomorska Teleopieka- 
Program, projekt lub zadanie 
związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa     
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Miejsko- Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej         
w Koronowie 

2021 2023 30 929,20 8 957,68 10 816,84 11 140,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 30 929,20 

- wydatki majątkowe  x x x 6 601 407,73 344 483,92 
1 013 

025,00 
5 513 

088,48 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 601 407,73 

Modernizacja oświetlenia ulicznego         
na terenie Gminy Koronowo 

Urząd Miejski           
w Koronowie 

2019 2021 4 200 000,00 0,00 0,00 
4 200 

000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 
Urząd Miejski        
w Koronowie 

2018 2021 103 116,00 14 370,35 37 661,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 116,00 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Więzownie oraz modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Hucie 

Urząd Miejski      
w Koronowie 

2020 2021 397 272,25 177 213,57 269 379,25 118 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 272,25 

Przebudowa i nadbudowa budynku 
Informacji Turystycznej wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części 
pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 
na pomieszczenia użyteczności 
publicznej 

Urząd Miejski         
w Koronowie 

2021 2022 1 251 019,48 152 900,00 550 984,00 700 035,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 019,48 

Termomodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Wilczu  

Urząd Miejski         
w Koronowie 

2021 2022 650 000,00 0,00 155 000,00 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 

b) 

Wydatki na programy, projekty lub 
zadania związane z umowami 
partnerstwa publiczno-prywatnego,         
z tego: 

x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki bieżące x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe  x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) 

Wydatki na programy, projekty lub 
zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w a) i b)) 

x x x 
13 166 
144,46 

4 821 
876,50 

10 130 
994,45 

1 818 
711,01 

338 419,00 143 419,00 143 419,00 0,00 0,00 
13 166 
144,46 

- wydatki bieżące x x x 2 142 428,00 274 457,10 496 400,00 605 419,00 298 419,00 143 419,00 143 419,00 0,00 0,00 2 142 428,00 

- wydatki majątkowe  x x x 
11 023 
716,46 

4 547 
419,40 

9 634 
594,45 

1 213 
292,01 

40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 023 
716,46 
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  z tego: 

- wydatki bieżące x x x 2 142 428,00 274 457,10 496 400,00 605 419,00 298 419,00 143 419,00 143 419,00 0,00 0,00 2 142 428,00 

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 
Urząd Miejski             
w Koronowie 

2018 2026 72 000,00 0,00 0,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 72 000,00 

Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP       
"e-Remiza" 

Urząd Miejski        
w Koronowie 

2018 2022 33 500,00 1 220,00 4 500,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 500,00 

Ubezpieczenia majątkowe 
Urząd Miejski         
w Koronowie 

2018 2021 313 214,00 54 081,00 54 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 214,00 

Dzierżawa części urządzeń 
oświetleniowych w ramach 
przedsięwzięcia "Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Koronowo"  

Urząd Miejski      
w Koronowie 

2020 2025 774 114,00 0,00 129 019,00 129 019,00 129 019,00 129 019,00 129 019,00 0,00 0,00 774 114,00 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego przy ul. 
Wąskotorowej w Koronowie, gm. 
Koronowo 

Urząd Miejski          
w Koronowie 

2018 2021 43 000,00 900,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód 
podziemnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Koronowo 

Urząd Miejski              
w Koronowie 

2020 2022 300 000,00 114 021,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego      
w Wilczu 

Urząd Miejski          
w Koronowie 

2020 2021 26 000,00 1 202,10 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego "Romanowo" dla terenu 
położonego w Koronowie 

Urząd Miejski             
w Koronowie 

2020 2021 10 300,00 3 516,50 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego "Gościeradz - 
Strumykowa" dla terenu położonego       
w Gościeradzu 

Urząd Miejski            
w Koronowie 

2020 2021 9 300,00 3 516,50 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 

Ubezpieczenia 
Urząd Miejski          
w Koronowie 

2021 2023 384 000,00 96 000,00 96 000,00 192 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 

Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Koronowo 

Urząd Miejski        
w Koronowie 

2021 2023 177 000,00 0,00 0,00 118 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 000,00 

- wydatki majątkowe x x x 
11 023 
716,46 

4 547 
419,40 

9 634 
594,45 

1 213 
292,01 

40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 023 
716,46 

Wykonanie projektu budowlanego ulicy 
w sołectwie Samociążek 

Urząd Miejski            
w Koronowie 

2019 2021 72 500,00 0,00 0,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 500,00 

Wykonanie projektu budowy drogi 
Więzowno-Bytkowice 

Urząd Miejski             
w Koronowie 

2020 2021 66 000,00 45 682,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 
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Wykonanie projektu budowy dróg           
w Starym Jasińcu 

Urząd Miejski              
w Koronowie 

2020 2021 50 000,00 48 949,12 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

Wykonanie projektu drogi w kierunku 
osiedla Lipinki 

Urząd Miejski           
w Koronowie 

2020 2021 40 000,00 17 835,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 

Wykonanie projektu budowy ulic 
Brzoskwiniowej, Czereśniowej, 
Orzechowej, Jabłoniowej, części 
Pomianowskiego w Koronowie 

Urząd Miejski             
w Koronowie 

2020 2021 60 000,00 43 911,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 

Przebudowa ulic w miejscowości 
Tryszczyn dokumentacja projektowa 

Urząd Miejski        
w Koronowie 

2020 2021 43 000,00 34 440,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 

Projekt i wykonanie wodociągu              
w Lucimiu  

Urząd Miejski         
w Koronowie 

2020 2021 135 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 

Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu 
Pieczyska 

Urząd Miejski        
w Koronowie 

2020 2021 60 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 

Przebudowa ulicy Ogrodowej                     
w Koronowie 

Urząd Miejski           
w Koronowie 

2020 2021 4 979 954,17 3 504,30 
4 979 

954,17 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 979 954,17 

Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie 
Urząd Miejski         
w Koronowie 

2020 2021 3 896 283,28 
3 896 

283,28 
3 896 

283,28 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896 283,28 

Rewitalizacja rynku w Koronowie 
Urząd Miejski            
w Koronowie 

2020 2021 67 490,00 46 660,00 46 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 490,00 

Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie 
Urząd Miejski      
w Koronowie 

2020 2021 71 682,00 49 191,70 66 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 682,00 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244      
w miejscowości Wtelno 

Urząd Miejski            
w Koronowie 

2021 2023 100 000,00 0,00 25 000,00 35 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

Budowa boiska sportowego wraz              
z zapleczem sanitarnym przy Zespole 
Szkół we Wtelnie 

Urząd Miejski         
w Koronowie 

2021 2022 918 807,01 0,00 0,00 918 807,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918 807,01 

Budowa studni głębinowej na stacji 
wodociągowej w Mąkowarsku 

Urząd Miejski          
w Koronowie 

2021 2022 280 000,00 255 963,00 256 015,00 23 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 

Budowa kanalizacji deszczowej                 
i infrastruktury odwodnienia w ul. 
Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz                
w ulicach przyległych - projekt 

Urząd Miejski       
w Koronowie 

2021 2022 83 000,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 

Projekt oraz budowa placu zabaw przy 
ul. Pomianowskiego w Koronowie oraz 
budowa placu zabaw w Bieskowie 

Urząd Miejski      
w Koronowie 

2021 2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
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2. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata  

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2021 wynosiła  21.120.192,67 zł. 
Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata przedstawia się następująco: 
- w roku 2022 wynosić będzie -  6.800.000,00 zł; 
- w roku 2023 wynosić będzie -  7.600.000,00 zł; 
- w roku 2024  wynosić będzie - 7.800.000,00 zł; 
- w roku 2025 wynosić będzie – 8.300.000,00 zł; 
- w roku 2026 wynosić będzie -  8.300.000,00 zł; 
- w roku 2027 wynosić będzie -  8.300.000,00 zł. 
 
 
3. Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata          
 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO 
Przepływy pieniężne i kwota długu – stan na 31 grudnia 2021 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2018 
Wykonanie 

2019 
Wykonanie 

2020 

Prognoza 2021  
wg zarządz.na 

22.12.2021 

Wykonanie na 
31.12.2021 

Prognoza 
2022 

Prognoza 
2023 

Prognoza 
2024 

Prognoza 2025 Prognoza 2026 
Prognoza 

2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Dochody ogółem 111 904 732,63 122 022 614,58 
130 966 

368,04 
143 661 817,92 147 110 149,71 

101 000 
000,00 

102 000 
000,00 

103 000 
000,00 

103 300 000,00 103 300 000,00 
103 300 

000,00 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 105 221 109,53 114 708 350,61 
120 331 

001,59 
128 903 532,38 131 587 897,15 97 000 000,00 98 000 000,00 98 500 000,00 99 300 000,00 99 300 000,00 99 300 000,00 

1.1.1 

dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

16 406 906,00 18 798 150,00 17 933 598,00 18 300 000,00 20 654 593,00 12 900 000,00 13 000 000,00 13 600 000,00 13 800 000,00 13 800 000,00 13 800 000,00 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

425 071,31 503 089,06 639 031,97 568 000,00 618 684,70 380 000,00 400 000,00 400 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 

1.1.3 z subwencji ogólnej 26 721 592,00 28 622 666,00 29 242 305,00 30 857 109,00 30 857 109,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 
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1.1.4 
z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące 

32 736 909,22 37 931 261,01 44 018 294,30 43 872 420,54 43 789 962,14 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00 29 000 000,00 

1.1.5 
pozostałe dochody bieżące, w 
tym: 

28 930 631,00 25 083 724,70 28 497 772,32 35 306 002,84 35 667 548,31 26 220 000,00 27 100 000,00 27 000 000,00 27 580 000,00 27 580 000,00 27 580 000,00 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 11 794 097,92 12 014 845,11 12 559 453,35 12 658 568,00 13 354 192,10 11 500 000,00 11 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 6 683 623,10 7 314 263,97 10 635 366,45 14 758 285,54 15 522 252,56 4 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 953 986,87 1 313 876,86 993 250,05 3 141 789,13 3 217 642,28 1 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje 

5 712 362,23 5 779 938,17 9 521 261,38 11 487 429,91 12 253 628,30 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

2 Wydatki ogółem 103 903 469,89 107 138 171,02 
118 320 

356,89 
155 951 817,92 134 554 778,81 95 000 000,00 95 200 000,00 95 900 000,00 96 700 000,00 97 500 000,00 97 500 000,00 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 87 105 299,25 95 440 141,34 
104 093 

058,44 
119 958 496,98 110 467 704,48 90 200 000,00 90 400 000,00 90 700 000,00 91 000 000,00 91 000 000,00 91 000 000,00 

2.1.1 
na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

29 397 436,80 32 771 240,99 34 376 673,50 39 477 445,12 37 789 247,48 32 200 000,00 32 400 000,00 32 700 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 

2.1.2 
z tytułu poręczeń i gwarancji,        
w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1 

gwarancje i poręczenia 
podlegające wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 522 311,78 396 007,80 219 242,86 130 000,00 74 223,40 700 000,00 650 000,00 500 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 

2.1.3.1 

odsetki i dyskonto podlegające 
wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w 
art. 243 ustawy, w terminie nie 
dłuższym niż 90 dni po 
zakończeniu programu, projektu 
lub zadania i otrzymaniu 
refundacji z tych środków (bez 
odsetek i dyskonta od 
zobowiązań na wkład krajowy) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 

odsetki i dyskonto podlegające 
wyłączeniu z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa            
w art. 243 ustawy, z tytułu 
zobowiązań  zaciągniętych na 
wkład krajowy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.3.3 

 pozostałe odsetki i dyskonto 
podlegające wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 16 798 170,64 11 698 029,68 14 227 298,45 35 993 320,94 24 087 074,33 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 

2.2.1 

Inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, o których mowa           
w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,             
w tym: 

6 959 039,68 8 168 387,98 13 927 648,45 32 106 670,94 20 201 032,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1 
wydatki o charakterze 
dotacyjnym na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

0,00 839 000,00 287 530,31 343 000,00 299 300,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Wynik budżetu 8 001 262,74 14 884 443,56 12 646 011,15 -12 290 000,00 12 555 370,90 5 800 000,00 6 100 000,00 6 300 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 

3.1 

Kwota prognozowanej nadwyżki 
budżetu przeznaczana na spłatę 
kredytów, pożyczek i wykup 
papierów wartościowych 

X X X X X 1 480 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Przychody budżetu 19 325 645,07 22 740 339,81 33 031 351,37 41 047 362,52 41 047 362,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 
Kredyty, pożyczki, emisja 
papierów wartościowych, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 
Nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych, w tym: 

5 281 222,65 8 001 262,74 14 884 443,56 12 646 011,15 12 646 011,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 929 382,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Wolne środki, o których mowa   
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,         
w tym: 

14 044 422,42 14 739 077,07 18 146 907,81 28 401 351,37 28 401 351,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4 680 000,00 0,00 0,00 6 360 617,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Spłaty udzielonych pożyczek       
w latach ubiegłych, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 
Inne przychody niezwiązane          
z zaciągnięciem długu, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Rozchody budżetu 4 586 568,00 4 593 432,00 4 630 000,00 3 580 000,00 3 580 000,00 1 480 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów 
i pożyczek oraz wykup papierów 
wartościowych, w tym: 

4 586 568,00 4 593 432,00 4 630 000,00 3 580 000,00 3 580 000,00 1 480 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1 

łączna kwota przypadających na 
dany rok kwot ustawowych 
wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.1 
kwota przypadających na dany 
rok kwot wyłączeń określonych 
w art. 243 ust. 3 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.2 
kwota przypadających na dany 
rok kwot wyłączeń określonych 
w art. 243 ust. 3a ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.3 

kwota wyłączeń z tytułu 
wcześniejszej spłaty zobowiązań, 
określonych w art. 243 ust. 3b  
ustawy, z tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania X X X X X X X X X X X 

5.1.1.3.2 
wolnymi środkami, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy 

X X X X X X X X X X X 

5.1.1.3.3 innymi środkami X X X X X X X X X X X 

5.1.1.4 

 kwota przypadających na dany 
rok kwot pozostałych 
ustawowych wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 
Inne rozchody niezwiązane ze 
spłatą długu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Kwota długu, w tym: 14 372 696,00 9 770 000,00 5 140 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 
kwota długu, którego planowana 
spłata dokona się z wydatków 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Relacja zrównoważenia 
wydatków bieżących, o której 
mowa w art. 242 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Różnica między dochodami 
bieżącymi a  wydatkami 
bieżącymi 

18 115 810,28 19 268 209,27 16 237 943,15 8 945 035,40 21 120 192,67 6 800 000,00 7 600 000,00 7 800 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 

7.2 
Różnica między dochodami 
bieżącymi, skorygowanymi o 
środki a wydatkami bieżącymi 

37 441 455,35 42 008 549,08 49 269 294,52 49 992 397,92 62 167 555,19 6 800 000,00 7 600 000,00 7 800 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X     0 0 0 0 0 0 
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8.1 

Relacja określona po lewej 
stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy (po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po 
uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń przypadających na 
dany rok) 

0,00% 0,00% 0,00% 5,32% 0,00% 3,21% 1,06% 0,72% 0,64% 0,64% 0,64% 

8.2 

Relacja określona po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, ustalona dla danego roku 
(wskaźnik jednoroczny) 

0,00% 0,00% 0,00% 14,38% 24,14% 11,03% 11,96% 11,94% 12,45% 12,45% 12,45% 

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, 
po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczony w oparciu o 
plan 3. kwartału roku 
poprzedzającego pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik ustalony w 
oparciu o średnią arytmetyczną z 
poprzednich lat) 

0,00% 0,00% 0,00% 20,72% 0,00% 12,38% 7,44% 9,26% 13,34% 11,31% 9,43% 

8.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty 
zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, 
po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczony w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

0,00% 0,00% 0,00% 25,74% 0,00% 17,40% 12,46% 9,26% 13,34% 13,53% 11,65% 

8.4 

Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, 
po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po 
uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczonego w oparciu 
o plan 3 kwartałów roku 
poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
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8.4.1 

Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, 
po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po 
uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczonego w oparciu 
o wykonanie roku 
poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

9 

Finansowanie programów, 
projektów lub zadań 
realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy 

X X X X X X X X X X X 

9.1 

Dochody bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

317 812,90 556 459,27 185 114,63 6 083,84 2 126,68 8 971,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.1 

Dotacje i środki o charakterze 
bieżącym na realizację programu, 
projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem 
środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 

317 812,90 556 459,27 185 114,63 6 083,84 2 126,68 8 971,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.1.1 
środki określone w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

311 647,22 553 101,56 185 068,20 6 083,84 2 126,68 8 971,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.2 

Dochody majątkowe na 
programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy 

3 489 464,65 5 772 979,17 612 304,56 1 170 162,23 441 553,23 4 641 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.2.1 

Dochody majątkowe na 
programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy, w tym: 

3 489 464,65 5 772 979,17 612 304,56 1 170 162,23 441 553,23 4 641 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.2.1.1 
środki określone w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

3 489 464,65 5 772 979,17 612 304,56 1 170 162,23 441 553,23 4 641 780,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.3 

Wydatki bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy 

222 535,97 485 869,01 217 621,23 13 824,26 9 130,94 12 571,68 12 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.3.1 

Wydatki bieżące na programy, 
projekty lub zadania finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy, w tym: 

222 535,97 630 374,03 217 621,23 13 824,26 9 130,94 12 571,68 12 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.3.1.1 
finansowane środkami 
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

219 662,33 485 869,01 190 263,34 5 234,14 2 126,68 8 971,68 8 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.4 

Wydatki majątkowe na 
programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy 

6 959 039,68 8 168 387,98 1 792 334,35 1 207 025,00 421 678,72 5 778 325,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.4.1 

Wydatki majątkowe na 
programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy, w tym: 

6 959 039,68 8 168 387,98 1 792 334,35 1 207 025,00 421 678,72 5 778 325,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.4.1.1 
finansowane środkami 
określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

4 909 292,84 5 064 094,17 891 901,09 691 757,29 159 895,81 4 586 862,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Informacje uzupełniające o 
wybranych kategoriach 
finansowych 

X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1 
Wydatki objęte limitem, o 
którym mowa w art. 226 ust. 3 
pkt 4 ustawy, z tego: 

13 745 525,71 6 777 477,60 8 954 949,78 11 155 745,71 5 175 491,36 7 342 940,17 347 390,68 143 419,00 143 419,00 14 400,00 0,00 

10.1.1 bieżące 3 945 253,57 4 924 433,60 5 070 681,90 508 126,26 283 588,04 616 559,68 307 390,68 143 419,00 143 419,00 14 400,00 0,00 

10.1.2 majątkowe 9 800 272,14 1 853 044,00 3 884 267,88 10 647 619,45 4 891 903,32 6 726 380,49 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2 

Wydatki bieżące na pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego 
samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.3 

Wydatki na spłatę zobowiązań 
przejmowanych w związku z 
likwidacją lub przekształceniem 
samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.4 

Kwota zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 
przypadających do spłaty w 
danym roku budżetowym, 
podlegająca doliczeniu zgodnie          
z art. 244 ustawy  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10.5 

Kwota zobowiązań wynikających 
z przejęcia przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 
zobowiązań po likwidowanych i 
przekształcanych 
samorządowych osobach 
prawnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.6 

Spłaty, o których mowa w poz. 
5.1, wynikające wyłącznie z 
tytułu zobowiązań już 
zaciągniętych 

4 586 568,00 4 593 432,00 4 630 000,00 3 580 000,00 3 580 000,00 1 480 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7 
Wydatki zmniejszające dług, w 
tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7.1 
spłata zobowiązań wymagalnych 
z lat poprzednich, innych niż w 
poz. 10.7.3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7.2 
spłata zobowiązań zaliczanych do 
tytułu dłużnego – kredyt i 
pożyczka, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7.2.1 
zobowiązań zaciągniętych po 
dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7.2.1.1 
dokonywana w formie wydatku 
bieżącego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7.3 
wypłaty z tytułu wymagalnych 
poręczeń i gwarancji  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.8 

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 
kwoty długu wynikająca z 
operacji niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice kursowe) 

0,00 9 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.9 

Wcześniejsza spłata zobowiązań, 
wyłączona z limitu spłaty 
zobowiązań, dokonywana w 
formie wydatków budżetowych 

X X X X X X X X X X X 

10.10 

Wykup papierów wartościowych, 
spłaty rat kredytów i pożyczek 
wraz z należnymi odsetkami i 
dyskontem, odpowiednio 
emitowanych lub zaciągniętych 
do równowartości kwoty ubytku 
w wykonanych dochodach 
jednostki samorządu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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terytorialnego będącego skutkiem 
wystąpienia COVID-19 

10.11 
Wydatki bieżące podlegające 
ustawowemu wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy 
 
Wydatki roku 2021 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021. 
Podstawą planowania łącznych kwot wydatków był poziom i dynamika ich wykonania w latach 
2017-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020. Planując wydatki przyjęto, tzw. regułę 
wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących                       
co roku o około 1 % poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o około 1 % w latach 2022-
2027). Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz 
planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2021 w wysokości 14.758.285,54 zł.                    
Na możliwości inwestowania przez Gminę wpłynęło wiele czynników zewnętrznych,                                 
a w szczególności: 
- permanentny wzrost kosztów oświaty i ciągle pogłębiające się niedofinansowanie oświaty; 
- znaczy wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikający                                      
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 
roku i 2021 roku; 
- wzrost kosztów obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 
- wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.   
Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu 
UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków 
unijnych, podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu 
krajowego. W przeciwnym razie zadania inwestycyjne nie będą realizowane. 
Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona 
o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków,                 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych  stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele,                            
w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.  
Na kwotę długu Gminy Koronowo składają się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz obligacje komunalne. Kwota zadłużenia na 
koniec 2021 roku wyniosła 1.560.000,00  zł. 
 
Plan dochodów na 31 grudnia 2021 roku wynosił 143.661.817,92 zł, natomiast plan wydatków  
wynosił 155.951.817,92 zł. 
Wykonane dochody wyniosły 147.110.149,71 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 
134.554.778,81 zł. 
Wykonane rozchody w 2021 roku (spłaty rat kapitałowych) – 3.580.000,00 zł,  
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiło – 1.560.000,00 zł, z tego: 
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -                                                                                                     
160.000,00 zł, 
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP –  1.400.000,00 zł. 
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Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowiła               
1,06 %. W 2021 roku spłacono 74.223,40 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek 
– 6.093,72 zł,  odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 68.129,68 zł. 
W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę 
rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych. 
Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku 
Gminy Koronowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 8 w załączniku Nr 1 do WPF.                               
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Koronowo posiada zdolności kredytowe 
do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze. 
 
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 
Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była właścicielem 

904,8983 ha gruntu o wartości 19.592.890,21 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 
31.12.2020 roku uległa zmniejszeniu o 2.741.652,17 zł przy zmniejszeniu powierzchni                       
o 3,6621 ha. 
Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela 

 
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Koronowo zmniejszyła stan gruntów 

stanowiących jej własność o 3,6621 ha o wartości 2.741.651,97 zł. Gmina Koronowo sprzedała  
2,0528 ha gruntów o wartości 45.956,26 zł i nabyła odpłatnie 0,5628 ha gruntów o wartości 
364.118,56 zł. W wyniku darowizny Gmina Koronowo otrzymała 0,2816 ha gruntów o wartości 
9.904,00 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach stanowiących 
własność Gminy Koronowo mienie uległo zmniejszeniu o 0,8992 ha o wartości 10.008,87 zł.            
W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 9,1974 ha o wartości 578 084,00 zł. Na wniosek 
Gminy usunięto prawo własności do gruntów o powierzchni 2,5800 ha i wartości 24.768,00 zł.  
Z rejestru gruntów usunięto także grunty o wartości 3.613.025,60 zł i powierzchni  8,1719 ha. 
 
Gmina Koronowo była użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości                                       
4.512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona                       
w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.  
 
Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była właścicielem gruntów 
oddanych w  wieczyste użytkowanie o powierzchni  8,1719 ha i wartości 3.613.025,60 zł.  
Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku nie uległa zmianie. 

Obręb Grunty związane  
z rolnictwem Drogi Grunty związane z 

 gospodarką mieszkaniową RAZEM 

ha zł ha zł ha zł ha zł 

Koronowo 
152,8415 2 097 910,37 96,5013 4 007 695,71 55,0144 2 332 038,39 304,3572 8 437 644,47 

RAZEM Wieś 
243,1824 3 145 355,95 327,6224 6 085 185,41 29,7363 1 924 704,38 600,5411 11 155 245,74 

 RAZEM Miasto+ Wieś 
396,0239 5 243 266,32 424,1237 10 092 881,12 84,7507 4 256 742,77 904,8983 19 592 890,21 
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WARTOŚĆ GRUNTÓW GMINY KORONOWO ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej. 
Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 25.023.319,84 zł stanowią 
następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie: 
budynki biurowe - wartość 2.254.125,37 zł, w tym: 
- Urząd Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1.187.046,07 zł, 
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 970.964,30 zł, 
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł, 
- budynek administracyjny SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73.790,00 zł, 
budynki kultury – wartość 6.235.486,90 zł , w tym: 
- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 25.920,00 zł 
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 46.390,00 zł, 
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30.883,00 zł, 
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10.322,00 zł, 
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14.880,00 zł, 
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21.250,00 zł, 
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141.564,96 zł, 
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232.549,52 zł, 
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228.542,18 zł, 
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32.680,00 zł, 
- świetlica wiejska w Hucie – 52.000,00 zł, 
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223.674,53 zł, 
- świetlica wiejska w Salnie – 289.484,62 zł, 
- świetlica wiejska w Tryszczynie – 282.810,39 zł  
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 475.352,17 zł, 
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163.689,00 zł, 
- dom kultury w Mąkowarsku – 1.158.065,04 zł, 
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110.734,00 zł, 

 
Miejscowość 

Razem w 

ha zł 

Buszkowo 0,0000 0,00 
Gościeradz 0,1768 111 525,44 

Mąkowarsko 0,0000 0,00 
Nowy Dwór 0,0000 0,00 

Okole 0,0000 0,00 
Wierzchucin Królewski 0,0800 23 024,00 

Wilcze 0,0000 0,00 
Wtelno 2,0109 453 092,40 

Koronowo 5,9042 3 025383,56 
RAZEM Wieś 2,2677 587 641,84 

RAZEM Miasto + Wieś 8,1719 3 613 025,60 
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- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł, 
- świetlica wiejska w Popielewie – 185.778,57 zł, 
- świetlica wiejska w Osieku – 29.873,00 zł, 
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 302.609,30 zł,  
- świetlica wiejska w Samociążku – 46.600,00 zł, 
- Centrum Kultury Synagoga – 1.780.887,66 zł, 
- świetlica wiejska w Krąpiewie – 287.485,96 zł, 
budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178.740,00 zł, 
budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2.385.785,37 zł, w tym: 
- remiza strażacka w Hucie – 189.890,77 zł, 
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 416.269,11 zł, 
- remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł, 
- remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł, 
- remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł, 
- remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł, 
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 718.364,20 zł, 
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601.030,71 zł, 
- remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł, 
budynki mieszkalne– wartość 11.166.306,57 zł, 
budynki niemieszkalne – wartość 2.041.680,81 zł, 
budynki opieki medycznej – wartość  773.394,82 zł. 
 
Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o  łączną kwotę 
225 298,77 zł, w wyniku: 
- przeprowadzenia modernizacji remizy strażackiej w Hucie – 173.080,77 zł, 
- wykonania zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienki w lokalu 
gminnym – Popielewo 4 – 52.218,00 zł.  
Zmniejszenie wartości grupy 1 o kwotę 189.982,90 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży 
następujących nieruchomości: 
- kuźni w Tryszczynie o kwotę 8.490,00 zł; 
- budynku mieszkalnego w Glinkach na kwotę 27.201,00 zł, 
- sprzedaż lokali będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 154.291,90 zł. 
 
Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 85.836.148,97 zł stanowią 
następujące nieruchomości, w tym: 
- infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna – 25.670.414,02  zł, 
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2.697.131,63 zł, 
- ciepłociąg – 85.170,00 zł, 
- łącza światłowodowe – 85.110,00 zł, 
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 49.746.974,71 zł, 
- piłkochwyt, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 1.176.800,75 zł, 
- fontanna – 54.115,03 zł, 
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- place zabaw – 905.962,40 zł, 
- wiaty – 55.211,89 zł, 
- zagospodarowanie terenu – 348.689,45 zł, 
- konstrukcje stalowe lekkie – 19.500,00 zł, 
- bilbordy i witacze – 67.650,00 zł, 
- park przemysłowy -  4.913.333,09 zł, 
- stojaki na rowery – 10.086,00 zł. 
Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łącznej 
kwocie 2.444.376,56 zł, w tym o: 
- modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wielkim – 
156.210,00 zł, 
- sieć wodociągową Tryszczyn – Morzewiec w ul. Polnej –165.927,00 zł, 
- wodociąg w Skarbiewie- 174.906,00 zł, 
- sieć wodociągową w ul. Wąskotorowej w Morzewcu- 52.026,70 zł,  
- nawierzchnię z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku dz. nr 516/2- 79.950,00 zł, 
- ulicę Sportową w Koronowie – 772.064,64 zł,  
- altanę wolnostojącą przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – 19.997,50 zł, 
- odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – 82.735,73 zł, 
- tor rowerowy – 349.014,99 zł,  
- ogrodzenie terenu gminnego na działce nr 122 w Starym Jasińcu – 39.298,50 zł,  
- plac zabaw w Gogolinie – 49.544,40 zł,  
- zagospodarowanie terenu placu budowy przy świetlicy wiejskiej na działce nr 116                                   
w Więzownie -10.000,00 zł,  
- plac zabaw we Wtelnie – 15.498,00 zł,  
- strefę fitness w Morzewcu – 23.616,00 zł,  
- zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 247 we Wtelnie (staw we Wtelnie)- 
126.825,30 zł, 
- budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo (m. in. Nowy Jasiniec,   Wtelno,  
ul. Dworcowa, Gościeradz, ul. Strumykowa,  Koronowo,   ul. Siewna i Leśna oraz Przyrzecze, 
Tuszyny ul. Cicha, Sokole Kuźnica, Koronowo, ul. Cyprysowa, Azaliowa, Zajęcza, Lisia, 
Paprociowa, Tuszyny, Koronowo ul. Perłowa, Granitowa, Tryszczyn ul. Spokojna i ul. Długa, 
Wtelno ul. Pałacowa, wzdłuż drogi powiatowej 1512 C  Wierzchucin Królewski- Łąsko Małe,         
- 235.791,00 zł,   
- strefę fitness i miejsce do grillowania w Glinkach - 90.970,80 zł. 

 
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 5.350,50 zł obejmuje: 
piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5.350,50 zł. 
 
Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 723.480,09 zł  
stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa 
sieciowego, serwery oraz infoboksy. 
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Zwiększenie wartości wyżej wymienionych środków o kwotę 15.329,93 zł nastąpiło w wyniku 
zakupu nowego sprzętu komputerowego. 
 
Zmniejszenie Grupy 4 o łączną wartość  51.792,74 zł nastąpiło w wyniku dokonania kasacji 
sprzętu komputerowego, który ze względu na stan techniczny nie nadawał się do dalszej 
eksploatacji, m.in. drukarka Oki, komputery, monitory, tablety, zasilacze, UPS. 
 
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 70.007,00 zł obejmuje            
5 kosiarek samojezdnych.  
Zwiększenie wartości wyżej wymienionych środków o kwotę 32.998,00 zł nastąpiło w wyniku 
zakupu:  
- kosiarki samojezdnej – 10.299,00 zł; 
- traktora ogrodowego – 8.699,00 zł; 
- traktora ogrodowego z pługiem i łańcuchem śniegowym – 14.000,00 zł.  
 
Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 772.931,44 zł obejmuje urządzenia 
alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły 
pływające oraz monitoring wizyjny, motopompy, agregat prądotwórczy ze stabilizatorem, 
parkomaty, Miejski Punkt Elekroodpadów. 
Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 24.538,50 zł nastąpiło w wyniku zakupu parkometru 
model Z3-O. 
Stan Grupy 6 zmniejszono łącznie  o kwotę 32.459,99 zł poprzez zlikwidowanie następujących 
urządzeń: 
- stacji obiektywowej z radiostacją na kwotę 3.760,00 zł; 
- aparatu powietrznego z sygnalizatorem bezruchu na kwotę 4.299,99 zł; 
- drabiny pożarniczej ZS-2100/3H Makros – 6.200,00 zł; 
- pompy WT 20X – 4.400,00 zł; 
- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 13.800,00 zł. 
 
Grupę 7 – środki transportu o wartości 5.182.830,30 zł stanowią samochody ratowniczo – 
gaśnicze, łodzie motorowe i łódź ratunkowa,  przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe, 
przyczepy Respo, dwie śmieciarki, zamiatarka  oraz scena mobilna. 
Zwiększenie wartości środków transportu o kwotę 5.900,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu: 
- samochodu osobowego Renault Master na kwotę – 5.900,00 zł. 
Stan Grupy 7 zmniejszono łącznie  o kwotę 10.900,00 zł poprzez zlikwidowanie następujących 
środków transportu: 
- samochodu FS Lublin 3N na kwotę 7.900,00 zł 
- przyczepy pożarniczej do transportu węży na kwotę 3.000,00 zł. 
 
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 425.806,00 zł głównie 
obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, 
defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.  
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Zmniejszenie Grupy 8 o łączną wartość  73.142,00 zł nastąpiło w wyniku dokonania kasacji 
wyposażenia. 
 
Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 
roku uzyskała łączne dochody w kwocie 6.172.286,97 zł, z czego z tytułu: 
- najmu i dzierżaw składników majątkowych  2.819.281,52 zł, 
- opłat za użytkowanie wieczyste  84.381,19 zł, 
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  50.981,98 zł, 
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
3.217.642,28 zł. 
 
Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie 
udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na 
ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku 
Spółdzielczym w Koronowie. 
 

 
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych) 

 

Grupa Wyszczególnienie składników 
mienia komunalnego 

Wartość początkowa na 
dzień 01.01.2021 r. 

Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 
31.12.2021 r.  

  
1 2 3 4 5 6  

0 Grunty 22 334 542,38 zł       952 106,56 zł         3 693 758,73 zł                  19 592 890,21 zł   

1 

Budynki i lokale, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu 
niemieszkalnego 

65 548 858,72 zł  225 298,77 zł            234 074,12 zł                  65 540 083,37 zł   

2 Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

91 267 108,28 zł    3 712 719,85 zł                      0,00  zł               94 979 828,13 zł   

3 Kotły i maszyny energetyczne                                                 
121 880,35 zł    61 279,01 zł                9 751,89 zł  173 407,47 zł   

4 Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania 

                                             
2 215 442,29 zł    15 329,93 zł            134 551,23 zł                     2 096 220,99 zł   

5 
Specjalistyczne maszyny, 
urządzenia i aparaty 118 454,74 zł  

           32 998,00 
zł  0,00   zł  151 452,74 zł   

6 Urządzenia techniczne 1 206 468,20 zł  62 395,50 zł              48 479,99 zł                     1 220 383,71 zł   

7 Środki transportu 5 414 386,91 zł    145 900,00 zł              10 900,00 zł                    5 549 386,91 zł   

8 Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie 

1 712 432,47 zł         44 439,56 zł            176 993,04 zł                    1 579 878,99 zł   

RAZEM 189 939 574,34 zł 5 252 467,18 zł  4 308 509,00 zł             190 883 532,52 zł   
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Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo 
 

Wyszczególnienie składników mienia 
komunalnego 

Powierzchnia 
początkowa na 

dzień 1.01.2021 r. w 
ha 

Powierzchnia końcowa                           
na dzień 31.12.2021 r. 

w ha 

1 2 3 
1. Użytki rolne 234,7529 243,6234 
a) grunty orne i sady 194,3718 203,2423 
b) łąki i pastwiska 40,3811 40,3811 
2. Użytki leśne 54,0210 54,1189 
a) lasy i grunty leśne 35,7859 35,7859 
b) grunty zadrzewione i zakrzewione 18,2351 18,3330 
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 509,2334 499,0516 
a) tereny mieszkaniowe 60,2282 51,5637 
b) tereny przemysłowe 1,7527 2,0087 
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe 31,1783 31,1783 
d) tereny komunikacyjne 416,0742 414,3009 
4. Nieużytki 52,0202 51,7502 
5. Wody 48,1448 45,9652 
6. Tereny różne 10,3881 10,3890 

RAZEM 908,5604 904,8983 
 

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo 
 

Miejscowość 
Powierzchnia na dzień 31.12.2021 r. 

w ha 
Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

w zł 
1 2 3 

Buszkowo 18,3280 362 014,45 
Byszewo 5,9000 123 900,00 
Bytkowice 5,2930 294 670,38 
Dziedzinek 16,4312 138 968,20 
Glinki 15,2230 376 496,00 
Gogolin 19,2699 295 287,32 
Gogolinek 11,7282 222 002,18 
Gościeradz 19,1331 380 071,76 
Huta 28,3256 482 797,35 
Krąpiewo 12,0967 265 760,30 
Lucim 27,4327 523 313,73 
Łąsko Małe 10,4523 208 277,31 
Łąsko Wielkie 41,2106 433 418,16 
Mąkowarsko 54,8869 870 194,11 
Nowy Dwór 13,6663 233 127,29 
Nowy Jasiniec 14,3594 430 469,94 
Okole 10,8564 245 929,54 
Osiek 9,0543 131 723,80 
Popielewo 6,0987 113 750,46 
Salno 12,3862 173 239,84 
Samociążek 12,9177 296 684,84 
Sitowiec 21,5546 260 316,32 
Skarbiewo 16,7761 114 451,84 
Sokole Kuźnica 1,3333 72 706,00 
Stary Dwór 18,8730 281 976,00 
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Stary Jasiniec 10,5995 227 997,10 
Tryszczyn 34,0494 1 325 297,57 
Więzowno 13,2979 52 069,89 
Wierzchucin Królewski 22,7076 400 140,85 
Wilcze 40,2825 515 311,66 
Wiskitno 10,9526 298 909,15 
Witoldowo 14,1652 314 005,00 
Wtelno 30,8992 689 967,40 
Koronowo 304,3572 8 437 644,47 

RAZEM 904,8983 19 592 890,21 

 

V. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 
 
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Koronowo 
 
Gmina Koronowo posiada strategię rozwoju o horyzoncie czasowym 2016-2025, została 
przyjęta Uchwałą nr XXV/219/16 Rady Miejskiej w Koronowie  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koronowo  na lata 2016-2025. 
 
Zdefiniowana w strategii misja rozwoju Gminy Koronowo brzmi następująco: Gmina Koronowo 
efektywnie zaspokaja potrzeby swoich mieszkańców. Wizja rozwoju Gminy Koronowo została 
natomiast określona jako: Gmina Koronowo to ośrodek nowoczesnej gospodarki opartej na 
potencjale kapitału ludzkiego, zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców                                           
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wyartykułowane z kolei w strategii obszary 
strategiczne to: Gospodarka – Społeczeństwo – Ład przestrzenny i środowisko.  W ramach 
wskazanych obszarów strategicznych wyznaczono również szereg celów operacyjnych.  
Są one następujące: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej. 2. Wzrost konkurencyjności 
gospodarstw rolnych. 3. Wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowo-przyrodniczego do 
rozwoju turystyki. 4. Wykorzystanie przynależności do Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 5. Wykorzystanie przynależności  do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.      
6. Dostosowanie sektora usług publicznych do zmieniających się uwarunkowań. 7. Zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa. 8. Zwiększenie  jakości i dostępności infrastruktury technicznej                    
i transportowej. 9. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury kubaturowej.                        
10. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.  
 
Szereg działań realizowanych w 2021 r. przyczyniło się do dalszego postępu przyjętych założeń 
strategicznych. Były to działania zarówno typowo inwestycyjne - w poszczególnych dziedzinach 
jak choćby w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogową, oświatową, komunalną, 
bezpieczeństwo, ochronę środowiska jak również typowo „miękkie” związane z edukacją                    
czy pomocą społeczną.   
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Samorząd dokładnie jak w ubiegłym roku w 2021 r. położył nacisk na realizację dwóch celów 
tj.: 
1. Zwiększenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej i transportowej – zrealizowano  
3 inwestycje drogowe, opracowano 2 dokumentacje projektowe na zadania drogowe, 
zrealizowano 5 inwestycji dot. oświetlenia ulicznego oraz opracowano 2 projekty w tym 
zakresie.   
2. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury kubaturowej – zrealizowano                       
3 inwestycję w zakresie poprawy stanu technicznego budynków komunalnych  oraz                            
2 inwestycje dot.  poprawy stanu świetlic wiejskich. Ponadto na terenie gminy powstało                      
8 obiektów rekreacyjnych m.in.:  plaża w Pieczyskach, pumptrack w Koronowie, miejsce                         
do grillowana  w  Glinkach oraz altana w Popielewie.  
 

 
   
Szczegółowe informacje nt. realizowanych inwestycji zostały przedstawione w części                        
III raportu.  
 
Podsumowując można stwierdzić, że wszystkie działania podejmowane przez samorząd 
realizowały cele rozwojowe ujęte w strategii.  
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W roku 2021 zrealizowano wskaźniki przedstawione poniżej 
 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Osiągnięta wartość                         
w 2021 r. 

GOSPODARKA 
1.  Liczba podmiotów prowadzących działalność    

na terenie strefy przemysłowej 
szt. 5 

2. Wielkość środków finansowych pozyskanych             
w ramach ZIT  

mln 1,57 

3. Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 
poddanych renowacji  

szt. 5 

SPOŁECZEŃSTWO 
1. Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi 

do lat 3 
szt. 84 

2. Liczba form opieki skierowanej do osób 
starszych 

szt. 7 

3. Liczba osób starszych objęta opieką osoby 137 
4. Liczba doposażonych placówek oświatowych               

w pomoce dydaktyczne 
szt. 8 

5.  Liczba osób korzystających z pomocy społecznej osoby 1018 
ŁAD PRZESTRZENNY I ŚRODOWISKO 

1. Długość wybudowanych/zmodernizowanych/ 
przebudowanych dróg gminnych 

km 1,59 

2. Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej  

km 0,00 

3. Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
wodociągowej 

km 2,6556 

4. Udział mieszkańców objętych selektywną zbiórką 
odpadów - %  

% 100 

5. Długość wybudowanych/zmodernizowanych 
chodników  

km 0,00 

6. Liczba nowych/wymienionych punktów 
świetlnych  

szt. 21 

7. Liczba budynków użyteczności publicznej 
poddana termomodernizacji  

szt. 2 

8. Liczba uchwalonych/w trakcie sporządzania i/lub 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzenią   

szt. 14 

9. Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego  

ha 965 

10. Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów 
sportowych   

szt. 2 

11. Liczba nowych/zmodernizowanych placów 
zabaw 

szt. 2 

12. Liczba doposażonych obiektów sportowych   szt. 1 
13. Ilość nowych punktów w ramach systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Koronowa  
szt. 3 
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5.2. Polityka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne 
 
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny                   
o charakterze ogólnym, określający politykę jej rozwoju przestrzennego. Studium jest prawem 
wewnątrzgminnym wiążącym władzę oraz podporządkowane jej organy i jednostki                        
w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących polityki przestrzennej gminy dla 
realizacji określonych celów. Głównymi celami opracowania studium było rozpoznanie i ocena 
uwarunkowań rozwoju gminy w zakresie środowiska przyrodniczego, kulturowego, stanu 
zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej oraz sformułowanie kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, określenie potencjalnych zmian możliwości wykorzystania 
przestrzeni z punktu widzenia przyjętych celów rozwoju. 
 
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta                
i gminy Koronowo (uchwała nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 
2009 r.) wyznaczyło kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego, które określają 
potencjalne możliwości zagospodarowania przestrzeni dla realizacji przyjętych celów poprzez 
sformułowanie rodzaju i zakresu zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy. 
Ustalenie działań niezbędnych dla wprowadzenia tych zmian jest określeniem zasad polityki 
przestrzennej. Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały w formie ustaleń 
ogólnych odnoszących się do rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego, ustaleń szczegółowych 
odniesionych do obszarów polityki przestrzennej, z określeniem głównych form użytkowania                           
i kierunków działań w zakresie rozwoju przestrzennego miasta i terenów wiejskich Gminy 
Koronowo. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                      
i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz w celu oceny aktualności studium  i planów 
miejscowych dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Na podstawie sporządzonej 
analizy (w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, przepisy odrębne, jak również podjętą przez Radę Miejską w Koronowie 
Uchwałę nr VII/70/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo) 
stwierdzono, iż studium wymaga zmiany. W tym samym dokumencie, dokonano także analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Koronowo pod kątem aktualności 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając ich 
aktualność. Analiza sporządzona przez Burmistrza Koronowa została pozytywnie zaopiniowana 
przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Wyniki przeprowadzonej analizy 
Burmistrz Koronowa przekazał Radzie Miejskiej i w dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Miejska                          
w Koronowie podjęła Uchwałę nr XIX/186/15 w sprawie oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz 
obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Koronowo za okres                   
2010-2015.   
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, 
uchwalanymi przez Radę Miejską, które ustalają przeznaczenie terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określają w szczególności zasady i warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
opracowywane są na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar miasta i gminy Koronowo pokryty jest planami 
miejscowymi na terenie o powierzchni 965 ha. W 2021 roku zostały uchwalone przez Radę 
Miejską w Koronowie dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
1. Uchwała nr XL/353/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Lipkusz 5” położonego w Koronowie,                         
gm. Koronowo. 
2. Uchwała nr XL/354/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „OGRODOWA” dla terenu położonego w Koronowie,                 
gm. Koronowie. 
Trwały również prace planistyczne nad sporządzeniem następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
1. Uchwała nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Koronowie, Nowym Dworze, Więzownie oraz Starym Dworze,                           
gm. Koronowo. 
2. Uchwała nr  LIX/494/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 
4” dla terenu położonego Koronowie, gm. Koronowo. 
3. Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„WĄSKOTOROWA” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo. 
4. Uchwała nr LXXVI/613/18 Rady Miejskiej w Koronowi z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Romanowo II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo. 
5. Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"GOŚCIERADZ - STRUMYKOWA" dla terenu położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo. 
6. Uchwała nr XVI/139/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem Lateralnym” 
w Koronowie, gm. Koronowo. 
7. Uchwała nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo. 
8. Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARK 
PRZEMYSŁOWY" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo. 



 

 

________________________                           ____________________________               
 
 

RAPORT O STANIE GMINY KORONOWO 

61 

9. Uchwała nr XLVII/408/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2021 r.                        
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w części obrębów M. Koronowo, Stary Jasiniec i Nowy Jasiniec. 
10. Uchwała nr XLIX/430/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 grudnia 2021 r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu „Romanowo III” w Koronowie, gm. Koronowo. 
11. Uchwała nr XLIX/432/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 grudnia 2021 r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Samociążku ulica Kminkowa, gm. Koronowo. 
12. Uchwała nr XLIX/431/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego dla terenu położonego między ulicą Zbożową a ulicą Przemysłową                        
w Koronowie, gm. Koronowo. 
 
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje poprzez wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Akt ten występuje w dwóch formach                       
w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Burmistrz Koronowa w 2021 roku wydał 
łącznie 208 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy, 
w tym 161 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową, gospodarczą, magazynową i zagrodową oraz 47 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 59 wypisów                            
i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 768 
zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
5.3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Koronowo 
 
Obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025 został przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LXIII/531/18 Rady Miejskiej  w Koronowie dnia                      
13 kwietnia 2018 r. W dokumencie został wskazany obszar rewitalizacji na terenie miasta 
Koronowa – Obszar A  obejmujący Stare Miasto i Park Grabina oraz tereny na zachód od                        
ul. Pomianowskiego i Alfonsa Hoffmanna w Koronowie. W skład obszaru wchodzą następujące 
ulice: Alfonsa Hoffmanna, Boczna, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bulwarowa, Bydgoska, 
Czereśniowa, Daleka, Farna, Garncarska, Jabłoniowa, Jana Sobieskiego, Kasprzaka, Klasztorna, 
Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Krzywa, Krzyżowa, Malinowa, Mała Droga, Morelowa, 
Multańskiego, Na Skarpie, Nakielska, Nowodworska, Objazdowa, Okrężna, Okrzei, Orzechowa, 
Paderewskiego, Plac Zwycięstwa, Podgórna, Podmiejska, Podwórzowa, Pomianowskiego, 
Poprzeczna, Promenady, Św. Andrzeja, Sienkiewicza, Spacerowa, Spichlerzowa, Staromiejska, 
Szkolna, Ślusarska, Truskawkowa, Tucholska, Ustronie, Wąska, Wiśniowa, Władysława Łokietka, 
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Wodna, Zdrojowa. Na obszarze zostały zdefiniowane problemy, tj.: starzejące się 
społeczeństwo, bezrobocie, korzystanie z pomocy społecznej oraz stan konstrukcji budynków 
ograniczający lub uniemożliwiający dostęp do usług publicznych.  
 
W 2021 samorząd między innymi za pośrednictwem swojej  jednostki organizacyjnej  na terenie 
obszaru rewitalizacji podjął szereg działań o charakterze społecznym, mających na celu 
zmniejszenie skali w/w problemów tj.:  
- MGOPS w Koronowie realizował prace społecznie użyteczne. Z terenu rewitalizacji 
zaktywizowano 8 osób bezrobotnych, 6 osób po zakończeniu wykonywania w/w prac zostało 
zatrudnionych na okres min. 30 dni; 
- MGOPS w Koronowie objął usługami opiekuńczymi 30 osób starszych oraz specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13 osób z tego terenu; 
- MGOPS w Koronowie realizował również kontrakty socjalne mające na celu aktywizację 
zawodową podopiecznych w ilości 4 szt.; 
- MGOPS w Koronowie objął 17 rodziny opieką asystenta rodziny z uwagi na niewydolność 
opiekuńczo wychowawczą tych rodzin; 
- odbywały się zajęcia dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Klubie dla Dobra 
Wspólnego przy ulicy Pomianowskiego 1. 
 
W miesiącu lipcu 2021 r. rozpoczęła się długo oczekiwana 
przez mieszkańców, wpisana do programu inwestycja pn. 
„Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji 
Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia 
użyteczności publicznej”, na którą samorząd otrzymał 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020.  Prace budowalne zostaną zakończone w 2022 r.  
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5.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
 
Gmina Koronowo, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) posiada aktualny Gminny program opieki nad 
zabytkami, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XXXIII/287/20 z dnia 
23 grudnia 2020 r. na lata 2021-2024, który  jest kontynuacją Gminnego programu na lata       
2016-2019 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr  XXV/220/16 z dnia 30 marca  
2016 roku.  Przedmiotem opracowania Gminnego Programu nad zabytkami jest dziedzictwo 
kulturowe w granicach administracyjnych gminy Koronowo, a jego głównym celem jest 
określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. 
Wyjątkowe zabytki Koronowa i okolic stanowią nieocenione dziedzictwo kulturowe regionu.               
Do dziś, z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bliskość Zalewu Koronowskiego, 
jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych województwa kujawsko – 
pomorskiego. Równie atrakcyjne przyrodniczo są liczne jeziora tego regionu, w tym pasmo 
jezior byszewskich. Stworzenie podstaw zmierzających do inicjowania, wspierania 
i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu oraz upowszechnianie 
i promowanie dziedzictwa kulturowego będzie niezwykle pomocne przy realizacji stawianych 
przez Gminę celów. 
 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koronowo jest dokumentem, który 
nakreśla kierunki współpracy samorządu gminnego, właścicieli obiektów zabytkowych 
i Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tworzy ponadto politykę 
administracyjną w zakresie działań na rzecz zachowania, rewitalizacji i promocji zachowania 
zabytków i dziedzictwa kulturowego. Celem programu jest także podniesienie świadomości 
znaczenia zabytków w lokalnej tożsamości kulturowej. Jego rolą jest przyczynianie się także                  
do istotnej poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez określenie koniecznych 
działań organizacyjnych, finansowych i realizacyjnych. Przy tworzeniu programu 
przeanalizowano opracowania strategiczne i planistyczne sporządzone dla województwa 
kujawsko – pomorskiego, powiatu bydgoskiego oraz miasta i gminy Koronowo. Czynności 
związane z opieką nad zabytkami oraz wykorzystaniem zasobów środowiska kulturowego 
są zatem jednym z najważniejszych elementów polityki prorozwojowej miasta Koronowa 
i okolic. Miasto i gmina Koronowo w granicach powiatu bydgoskiego jest bowiem jednym 
z większych obszarów o tak dużym zróżnicowaniu kulturowym i krajobrazowym stanowiącym 
niezwykle cenny potencjał do dalszych działań na rzecz rozwoju regionu Wszelkie zabiegi 
i czynności związane z opieką nad zabytkami oraz wykorzystaniem zasobów środowiska 
kulturowego są jednym z ważniejszych elementów polityki prorozwojowej gminy 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzona 
jest Gminna Ewidencja Zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych i stanowisk 
archeologicznych, znajdujących się na terenie Gminy Koronowo.  
 
Zarządzeniem Burmistrza Koronowa z dnia 3 grudnia 2020 r. została przyjęta zaktualizowana 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Koronowo. 
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Do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest obecnie 738 zabytków nieruchomych i 1326 
stanowisk archeologicznych dla których opracowane są karty adresowe.  Spośród 35 zabytków 
nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, własnością gminy są: budynek synagogi,           
ratusz - budynek główny, most kolejki wąskotorowej. 
 

 
 
Ochrona obiektów i obszarów figurujących w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji 
zabytków jest uwzględniana w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów, na których obiekty zabytkowe się znajdują. Opracowania 
planistyczne związane z rozwojem gminy, które mogą mieć wpływ na zachowanie materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, uzgadniane są z odpowiednimi służbami 
konserwatorskimi. 
 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy 
Koronowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XXXIX/440/09 z dnia                      
30 września 2009 r., ujęto wytyczne do poszczególnych stref konserwatorskich. Uchwałą                      
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. przystąpiono do sporządzenia 
nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Koronowo. 
 
Realizując Program Opieki nad Zabytkami samorząd dążył do zahamowania procesów 
degradacji zabytków, poprawy stanu zachowania obiektów, zwiększenia atrakcyjności zabytków 
dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych. 
W roku 2021 Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w Gminnej ewidencji zabytków dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Gościeradzu przy ul. Szkolnej                         
2  w wysokości 20.000,00 zł. 
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Rada Miejska w Koronowie  w dniu 26 stycznia 2021 r. podjęła nową Uchwałę nr XXXIV/305/21 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się                         
w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy 
Koronowo. 
 
Zadania Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Koronowo realizowane były na bieżąco,                   
w ramach posiadanych środków finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność 
zachowania dbałości o estetykę i stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 
5.5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo 
 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016-2020  z perspektywą 
do roku 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/322/17 Rady Miejskiej  w Koronowie z dnia                         
1 lutego 2017 r. Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną 
środowiska zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Program ochrony środowiska winien 
spełniać wymagania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony 
środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                        
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska zgodnie z art. 14 ustawy prawo 
ochrony środowiska ma określać przede wszystkim:  
1) cele ekologiczne;  
2) priorytety ekologiczne;  
3) poziomy celów długoterminowych;  
4) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;  
5) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  i środki 
finansowe.  
Sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo jest spójny                      
z zasadami prowadzenia polityki rozwoju oraz z dokumentami wyższego szczebla, do których 
należą: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Program ochrony 
środowiska dla powiatu bydgoskiego.  
Program ochrony środowiska dla Gminy Koronowo określa politykę środowiskową, ustala cele 
i zadania środowiskowe w poszczególnych dziedzinach, podaje źródła zanieczyszczeń, określa 
priorytety krótko i długookresowe, przedstawia harmonogram działań oraz źródła 
pozyskiwania środków na ich realizacje. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie 
sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł 
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie                       
z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.  
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Celami Programu Ochrony Środowiska są: 
- rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych                            
do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska w gminie; 
- zachowanie istniejących walorów przyrodniczych na terenie gminy; 
- wprowadzenie, usystematyzowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania środowiskiem 
na terenie gminy; 
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy; 
- wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów); 
- przedstawienie rozwiązań technicznych, poziom kosztów i nakładów finansowych dla 
proponowanych działań proekologicznych; 
- wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych 
gminy ze wskazaniem źródeł finansowania. 
W 2021 roku rozpoczęto prace związane ze sporządzeniem Programu ochrony Środowiska dla 
Gminy Koronowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040.” 
 
W obszarze ochrony środowiska w 2021 r. podjęto w szczególności następujące działania: 
 
Monitoring 
1. Prowadzono monitoring zidentyfikowanych 30 osuwisk na terenie Gminy Koronowo w  tym: 
- 14 zagrożonych masowymi ruchami ziemi; 
- 7 osuwisk aktywnych - objętych jest stałym monitoringiem – gdzie dwa razy w roku   
sporządzany jest raport z wyników badań. 
2. Prowadzone były prace związane z rekultywacją składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne w Koronowie - Srebrnicy: 
- prowadzono monitoring osiadania pryzmy odpadów komunalnych – pomiary   geodezyjne; 
- prowadzono badania gazu wysypiskowego; 
- prowadzono badania wód podziemnych; 
- prowadzono badania wód ociekowych z pryzmy odpadów. 
 
Odnawialne źródła energii  
W obszarze odnawialnych źródeł energii wydano 9 decyzji środowiskowych na przedsięwzięcia 
związane z budową elektrowni fotowoltaicznych. 
 
Ponadto 
1. Wydano 26 opinii dotyczących klasyfikacji planowanych przedsięwzięć pod względem   
potrzeby dokonania oceny oddziaływania na środowisko i na  „Naturę 2000”. 
2. Przyjęto 28 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięć. 
3. Wydano 19 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. 
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5.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 
Uchwałą Nr XXXII/281/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2020 r. na terenie 
Gminy Koronowo wprowadzono aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PGN                                 
to dokument o charakterze strategicznym, określający kierunki rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej na poziomie lokalnym do 2021 r. Celem niniejszego planu jest poprawa jakości 
powietrza na terenie Gminy Koronowo, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2)               
i ograniczenia niskiej emisji poprzez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności 
energetycznej. Celem strategicznym Gminy Koronowo do roku 2021 jest zrównoważony rozwój 
gminy w oparciu  o gospodarkę niskoemisyjną poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych 
zasobów, rozwój infrastruktury i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.  
 
W roku 2021 podjęte zostały następujące działania związane z realizacją PGN: 
1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia  25 października 
2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy                 
na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. 
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3886 z dnia 09 listopada 2016 r., ze zm.) zostało 
przyznanych 68 dotacji do wymiany źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym                                    
w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze. W ramach 
dofinansowania dokonano wymiany na 5 kotłów gazowych, 36 kotłów na pellet, 22 kotły na 
ekogroszek z załadunkiem automatycznym, 2 pompy ciepła, 2 ogrzewanie elektryczne oraz                       
1 podłączenie do sieci ciepłowniczej KPEC. Łączna suma udzielonych dotacji: 201.815,00 zł. 
2. W związku z pandemią koronawirusa przeprowadzono tylko 6 kontroli na terenie Gminy 
Koronowo w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecach domowych.  
3. W 2021 rozpoczęto prace dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. 
 
5.7. Gospodarka odpadami, w tym gospodarka odpadami komunalnymi                               
oraz edukacja ekologiczna 
 
Gospodarka odpadami jest jednym z podstawowych elementów higieny środowiska. Dbanie                      
o higienę środowiska powinno być ważnym priorytetem dla każdej osoby, bo tak, jak higiena 
osobista podnosi odporność organizmu ludzkiego na choroby, tak higiena środowiska 
wzmacnia naturalną odporność przyrody. Rozwój gminy, której jednym z kierunków rozwoju 
ma być rozwój turystyki, powinien być ściśle związany  z zachowaniem i utrwaleniem walorów 
przyrodniczych jej obszaru. Jednym z głównych zagrożeń ekologicznych rozwoju jest 
degradacja środowiska przez wytwarzanie odpadów. Dlatego stworzenie systemu racjonalnej 
gospodarki odpadami jawi się jako jedno z podstawowych zadań. Celem nadrzędnym                      
w stosunku do właściwej gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego 
oddziaływania odpadów na środowisko, poprzez zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych 
oraz właściwe zagospodarowanie powstałych odpadów.  
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Gospodarka odpadami w Gminie Koronowo w 2021 r.: 
1. Ilość nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych – 5 322 
nieruchomości. 
2. Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji – 20 389 osób. 
3. Przyjęto 2 872 deklaracji i korekt deklaracji w zakresie wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
4. Wystosowano 201 wezwań o złożenie wyjaśnień w zakresie danych wskazanych                                  
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
5. Skontrolowano 410  właścicieli nieruchomości pod względem przestrzegania  i stosowania  
zapisów ustawy o  utrzymania czystości i porządku w gminach. 
6. W okresie 01.01.2021 r.-31.12.2021 r. wystawiono 4003 upomnień dot. zaległości  w opłacie 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 658.105,38 zł. 
7. W okresie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. wystawiono 160 tytułów wykonawczych dot. zaległości 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 252.105,87 zł. 
8. Ściągalność za wszystkie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: 97,09 %. 
9. Przyjęto 9 wniosków w sprawie umorzenia bądź rozłożenia na raty opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
10. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły 5.588.477,62 zł. 
11. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.794.478,51 zł. 
12. W związku z zawartym porozumieniem Międzygminnym w sprawie przejęcia przez Miasto 
Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania                 
i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zawartego                          
z Miastem Bydgoszcz w 2017 r. Gmina Koronowo poniosła koszty w łącznej kwocie     
1.546.239,24 zł brutto. Łącznie przekazano 4997,54 Mg odpadów komunalnych. 
13. Zakupiono 10 szt. pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów komunalnych                   
w kształcie kredki. Zostały one przekazane do przedszkoli z terenu gminy. Łączny koszt zakupu 
to 11.045,40 zł. 
14. Z okazji Dnia Ziemi zorganizowano akcję „Odpad dasz-drzewko masz”, podczas której                     
w zamian za przyniesione elektroodpady otrzymywało się sadzonkę drzewka.  
15. Zorganizowano konkurs „Czyste Koronowo w 3D”, zdjęcia prac laureatów zostały 
zamieszczone na pojeździe specjalistycznym typu zamiatarka.  
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16. Odbyła się seria spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych (klasy 0-III).  Na podstawie 
wiersza „Sznurek Jurka” dzieci aktywnie brały udział w spotkaniach.  
17. Zakupiono materiały (gadżety) pomocnicze służące edukacji ekologicznej: magnesy 
przedstawiające ulotkę z segregacją odpadów komunalnych, przypinki dla dzieci, kolorowanki.  
 

 
 
 
5.8. Polityka społeczna 
 
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do 
sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społeczno-demograficznej. 
 
1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 
Według stanu na 31 grudnia 2021 roku, liczba ludności Gminy Koronowo wyniosła  23 110 osób, 
z czego 50,84% stanowiły kobiety, a 49,16 % mężczyźni.  Struktura ludności gminy przedstawiała 
się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,00 %, osoby w wieku 
produkcyjnym 60,77 %, a w wieku poprodukcyjnym 19,23 %. W stosunku do roku 2020 liczba 
ludności zmniejszyła się o 271 osób. Według stanu na 31 grudnia 2021 roku liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych   w Gminie Koronowo wynosiła 421, w tym 61,28 % stanowiły 
kobiety, 38,72 % mężczyźni. Długotrwale bezrobotnych było ogółem 219 osób, w tym; 149 
kobiet i 70 mężczyzn. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób bezrobotnych uległa 
zmniejszeniu o 163 osoby. Gmina zapewniła właściwą opiekę i edukację dzieci i młodzieży. 
Gmina w 2021 r. posiadała 493 mieszkania komunalne, w tym 52 mieszkania socjalne, jednakże 
liczba mieszkań nadal nie była wystarczająca w stosunku do ilości osób oczekujących                            
na przydział ww. mieszkań. 
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2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 
Pomoc i wsparcie w Gminie Koronowo z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 618 osób.                    
W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 
zmniejszyła  się o 88 osób.  W Gminie Koronowo najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną                     
w 2021 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba - 345 rodzin, ubóstwo - 293 rodziny, 
niepełnosprawność - 237 rodzin, bezrobocie - 229 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 87 rodzin. 
Pomoc i wsparcie w Gminie Koronowo z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świadczeń 
pieniężnych uzyskało 360 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych  362 osoby. Odpłatność 
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 38 osób. W gminie funkcjonowało                  
3 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką  łącznie 43 rodziny. 
 

Udzielone świadczenia 
Zasiłki stałe: 
- liczba osób: 139 
- wydatkowana kwota – 693.824,04 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 693.824,04 zł 
 
Zasiłki okresowe: 
- liczba osób: 177 
- wydatkowana kwota – 349.323,58 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 349.323,58 zł 
 
Usługi opiekuńcze: 
- liczba osób: 106 
- wydatkowana kwota – 550.789,25 zł 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 
- liczba osób: 48 osoby 
- wydatkowana kwota -168.349,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 168.349,00 zł 
 
Kierowanie do domów pomocy społecznej: 
- łączna liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 36 osób na dzień 
31.12.2021 r. 
- wydatkowana kwota - 1.523.958,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 0,00 zł 
 
Pomoc w postaci gorącego posiłku (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności + 
posiłek): 
- liczba osób: 160, w tym dzieci: 86 
- wydatkowana kwota – 340.730,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 204.380,00 zł 

• zasiłki celowe: 68.208,29 zł, w tym dotacja – 51.649,72 zł, 
• posiłki: 272.521,71 zł, w tym dotacja 152.730,28 zł 
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Pomoc w formie zasiłku celowego: 
- liczba rodzin: 219 
- wydatkowana kwota – 114.986,89 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 0,00 zł 
(zasiłki celowe – 95.117,29 zł, zasiłki losowe – 17.520,00 zł) 
- sprawienie pogrzebu –  1 osoba, wydatkowana  kwota – 2.349,60 zł 
 
Koszty związane z obsługą i wypłatą świadczeń dla opiekunów prawnych: 
- liczba osób objętych opieką opiekuna prawnego – 17 osób ubezwłasnowolnionych 
- liczba opiekunów prawnych – 8 osób 
- koszt 21.445,32 zł, dotacja 21.445,32 zł 
 
Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny oraz dopłaty do czynszu: 
Dodatki mieszkaniowe: 
- liczba rodzin: 334 
- wydatkowana kwota- 890.811,93 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 0,00 zł 
Koszty związane z obsługą dodatku energetycznego i jego wypłatą: 
- liczba osób objętych pomocą: 8 
- wydatkowana kwota świadczenia- 1.069,81 zł, koszty obsługi 2% - 21,40 zł. Łącznie 1.091,21 
zł (dotacja z budżetu państwa). 
Dopłaty do czynszu wraz z kosztami obsługi: 
- liczba gospodarstw domowych, którym przyznano świadczenie – 2 gospodarstwa – 12 
świadczeń na kwotę 2.243,64 zł 
- koszty obsługi  - 22,44 zł na materiały biurowe 
Wydatki poniesiono zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach                      
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 
Inne rodzaje pomocy i świadczeń: 
Liczba pobierających w 2021 roku świadczenie wychowawcze wyniosła 2900 rodzin. Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia wychowawczego  wyniosła 26.370.229,26 
zł (świadczenia wraz z kosztami obsługi)  i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła                            
o 113.940,26 zł. 
Średniomiesięczna liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
wyniosła 539 rodzin, zaś łącznie w 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 2849 osób. 
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz 
świadczeń opiekuńczych  wyniosła 8.036.054,05 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim  wzrosła 
o 324.879.85 zł. 
 
Udzielone świadczenia: 
- zasiłki rodzinne – 661 rodzin; 
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 52 rodziny; 
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- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  -               
31  rodzin; 
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 56 rodzin; 
- dodatek z tytułu kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 92 rodziny; 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 467 rodzin; 
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 155 rodzin; 
- dodatek z tytułu wielodzietności – 193 rodziny; 
- zasiłek pielęgnacyjny – 654 rodziny; 
- świadczenie pielęgnacyjne – 188 rodzin; 
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 36 rodzin; 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 133 rodziny; 
- świadczenie rodzicielskie – 129 rodzin; 
- zasiłek dla opiekuna – 6 rodzin; 
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.                 
10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „za życiem” – 2 rodziny. 
 
Świadczenia wychowawcze 
Wydatki ogółem: 26.370.229,26 zł 
Kwota świadczeń: 26.148.152,32 zł 
Liczba rodzin – 2900 
Liczba dzieci – 4304 
 
Fundusz alimentacyjny 
Łączna kwota na fundusz alimentacyjny – 721.305,06 zł 
Liczba rodzin pobierająca świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego  - 156 osób 
Liczba dłużników alimentacyjnych - 325 

 
Karta Dużej Rodziny 
Liczba złożonych wniosków - 77 
Liczba wydanych kart – 251 
Poniesiony wydatek w związku z realizacją zadania – 995,80 zł (wynagrodzenie pracownika 
realizującego zadanie). 
 
3. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy,                       
ale także pomoc instytucjonalna. Na terenie gminy Koronowo funkcjonuje Dom Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast w miejscowości Nowy Jasiniec 
Stowarzyszenie Jesień prowadzi schronisko dla osób bezdomnych. 
 
4. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
W roku 2021 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 39 osób w tym: kadra kierownicza                        
1 osoba, pracownicy socjalni 17 osób, pozostali pracownicy 21 osób. Spośród zatrudnionych                    
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w ośrodku pomocy społecznej 34 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 5 wykształcenie 
średnie. Wśród pracowników socjalnych 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy 
społecznej. 
 
5. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 
społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
Środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły               
45.671.184,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł  o 269.053,00 zł. 
W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 38.208.419,00 zł, co stanowiło 83,66 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 
7.044.176,00 zł, co stanowiło 15,42 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.                        
W dziale 851 - Ochrona zdrowia  wydatkowano 418.588,58 zł, co stanowiło 0,92 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej.  
 
6. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega                       
na udziale w programie realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Był to 
"Program asystent rodziny na rok 2021" na kwotę 6.000,00 zł. Programem objęte były 3 osoby. 
Realizacja projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, w ramach, 
którego realizowane były usługi dla 10 podopiecznych z Gminy Koronowo przez 4 asystentów. 
Projekt na kwotę 64.048,15 zł w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 
(środki pozabudżetowe). 
Realizacja projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego”. W ramach projektu otrzymano środki ochrony osobistej 
(m.in. maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, dozowniki). 
Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna" – zadanie pn. „Dostawa środków 
ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19” ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach projektu M-GOPS w Koronowie otrzymał żele do dezynfekcji rąk oraz 
płyny do dezynfekcji powierzchni. 
Realizacja projektu „Kujawsko–Pomorska Teleopieka”. Głównym celem projektu było zwiększenie 
dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy 
sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak 
Teleopieka, skierowany do 20 osób zamieszkujących na terenie gminy Koronowo, 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz nie przebywających w opiece 
całodobowej.  
Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej dla najbardziej potrzebujących 
(Podprogram 2021). Były to artykuły warzywne i owoce, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, 
artykuły mięsne, cukier, tłuszcz. Z programu skorzystały 334 osoby. 
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7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy               
i wsparcia 
W Gminie Koronowo w 2021 roku zlecono lub powierzono zadania 5 organizacjom 
pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego w obszarze pomocy  i wsparcia na 
kwotę 601.289,25 zł, w tym usługi opiekuńcze na kwotę 550.789,25 zł. 
 
Gmina Koronowo Uchwałą nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 
2016 r. przyjęła program Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych               
na lata 2016-2025. 
 
Zgodnie z treścią w/w  dokumentu wiodącym zadaniem władz Gminy Koronowo jest 
zapewnienie bezpieczeństwa lokalnego i godnego poziomu życia mieszkańcom gminy.                  
W związku z tym realizowane są działania, dzięki którym mieszkańcy mogą radzić sobie                           
w sytuacjach trudnych a nawet kryzysowych. 
 
Ocena realizacji. 
1. W Gminie Koronowo funkcjonuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest 
jednostką organizacyjną gminy, utworzoną do realizacji zadań własnych oraz zleconych gminie. 
Działalność Ośrodka w sposób znaczny wpływa na poprawę jakości życia podopiecznych. 
Realizowane są między innymi wypłaty zasiłków, wypłacane są świadczenia rodzinne, 
wychowawcze, pielęgnacyjne, opłacane pobyty w domach pomocy społecznej i schroniskach. 
2. Gmina zapewnia właściwą opiekę i edukację dzieci i młodzieży. Na terenie gminy znajdują 
się żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi. Ponadto 
szkoły dysponują świetlicami, w których odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. 
3. Gmina posiada 493 mieszkania komunalne, w tym 52 mieszkań socjalnych, jednakże liczba 
mieszkań nadal nie jest wystarczająca w stosunku do ilości osób oczekujących na przydział w/w 
mieszkań. 
4. M- GOPS od kilku lat realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, który ma na 
celu zapobieganie oraz zmniejszenie niedożywiania wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie osób 
najuboższych. Środki, jakimi dysponuje Ośrodek są wykorzystywane w sposób racjonalny                         
i wydatkowane z uwzględnieniem potrzeb osób najbardziej potrzebujących. 
5. Personel zatrudniony w Ośrodku posiada duże doświadczenie w pracy socjalnej w środowisku 
oraz wykształcenie stosowne do wykonywanych zadań. Należy jednak nadal uwzględnić 
potrzeby doskonalenia zawodowego pracowników z uwagi na zmieniające się podstawy prawne 
oraz zakres dodatkowych zadań. Pracownicy zgłaszają potrzebę dokształcania oraz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych celem nabywania nowych umiejętności zawodowych. W 2021 roku                   
w  M-GOPS w Koronowie zatrudnionych było 39 pracowników, w tym 34 pracowników                               
z wykształceniem wyższym. Uczestniczyli oni w 30 szkoleniach. 
6. Gmina za pośrednictwem M-GOPS zaspokaja potrzeby osób starszych realizując usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi dla osób                                 
z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystało w 2021 roku 148 osób. Osoby 
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korzystające z usług, to osoby samotne, ale również osoby w rodzinie, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, którym z różnych przyczyn rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 
7. Na terenie gminy funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów osób 
uzależnionych oraz ich rodzin. 
8. Gmina podejmuje również działania na rzecz rodzin i osób dotkniętych przemocą. W tym celu 
działania prowadzi Zespół Interdyscyplinarny, który kompleksowo zajmuje się niesieniem 
wsparcia ofiarom przemocy jak również prowadzi działania edukacyjne dla społeczności gminy 
w przedmiocie przemocy w rodzinie. 
9. Nadal dostrzega się braki w zakresie instytucjonalnym w odniesieniu do problemów pomocy 
społecznej. Istnieje potrzeba utworzenie domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku. 
 
5.9. Gminny Program Wspierania Rodziny 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 został opracowany w oparciu                      
o art.176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                          
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.  z 2022r, poz. 447), a także ustawy "Za  życiem" z dnia         
4 listopada 2016 r. (t.j. Dz.U.  z 2020r.,poz.1329). 
 
Głównym celem programu jest stworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez spójne działanie 
podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Koronowo. Adresatami programu 
są m.in: rodziny przeżywające trudności opiekuńczo–wychowawcze, rodziny zagrożone 
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, rodziny pragnące odzyskać władzę rodzicielską, 
dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, kobiety w ciąży  zagrożone 
urodzeniem dziecka niepełnosprawnego, przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na 
rzecz dzieci i rodziny. W programie są zawarte informacje dotyczące m.in: liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta oraz liczba zatrudnionych asystentów w latach 2017-2020, liczba dzieci 
przebywających  w pieczy zastępczej w latach 2012-2020, środki finansowe wydatkowane na 
pieczę zastępczą w latach 2015-2020, liczbę osób z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz 
korzystających z SUO objętych wsparciem asystenta w latach 2012-2020. 
 
Program zawiera również analizę SWOT oraz harmonogram i plan realizacji działań. 
Zaplanowane w programie działania mają charakter zróżnicowany: profilaktyczny, integracyjny      
i interwencyjny, w zależności od postawionych celów i poszczególnych zadań prowadzących do 
ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji danej rodziny. 
 
Wnioski z Rocznego sprawozdania z realizacji programu w 2021 
Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012 r. nr XVIII/159/12 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie został wyznaczony jako podmiot właściwy                             
do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny. 
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I. Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny. 
Art.176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zadania własne gminy 
w zakresie wspierania rodziny, do których w szczególności należy: 
1. Opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie opracował i realizował Gminny 
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2021-2023, który został przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXII/268/20 z dnia 25 listopada 2020 r.  
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 
Asystenci zatrudnieni przez MGOPS w Koronowie pracowali w ramach umowy o pracę, posiadali 
odpowiednie wykształcenie. Ośrodek zapewniał środki finansowe na podnoszenie przez nich 
kwalifikacji. Asystenci uczestniczyli w 7 szkoleniach.  
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 
Ośrodek zapewniał rodzinom przeżywającym trudności wsparcie asystenta oraz dostęp do 
specjalistycznego poradnictwa. W 2021r. MGOPS zatrudniał 3 asystentów rodziny                                       
w zadaniowym systemie pracy. Od stycznia do grudnia 2021 r. asystenturą na terenie miasta                   
i gminy Koronowo objętych było 43 rodzin (101  dzieci w tych rodzinach), z tego 12 rodzin 
zobowiązanych do pracy z asystentem przez Sąd. 
Gmina zapewnia rodzinom dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Rodziny mają możliwość 
skorzystania z pomocy wielu instytucji.   
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. 
W 2021 r. nie zawarto żadnej umowy na pełnienie funkcji rodziny wspierającej. 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 
Na terenie Gminy Koronowo w 2021 r. nie funkcjonowały placówki wsparcia dziennego,                    
o których mowa w art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast 
istniały inne formy opieki nad dziećmi np. świetlice szkolne, świetlice wiejskie, świetlica 
socjoterapeutyczna, świetlica środowiskowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin 
Kolpinga. 
4. Finansowanie - podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych        
z udzielaniem pomocy rodzinom wspierającym    
5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
W roku 2021 Gmina Koronowo współfinansowała pobyt 64 dzieci, które zostały umieszczone                
w pieczy zastępczej na nowych zasadach. 44 dzieci w rodzinach zastępczych (w tym: 4 dzieci            
w zawodowych rodzinach zastępczych, 8 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych, 27 
dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka) oraz 20 
dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie i Trzemiętowie. Koszty pobytu 
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dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 270.803,70 zł. Koszty pobytu dzieci w placówkach 
wyniosły 398.802,76 zł. 
Łącznie przeznaczono w 2021 r. na pobyt małoletnich z terenu miasta i gminy Koronowo                         
w pieczy zastępczej  kwotę  669.606,46 zł. 
W 2021 r. poza rodziną biologiczną z Gminy Koronowo umieszczono 19 dzieci. Do rodzin 
biologicznych powróciło 7 dzieci. 
6. Sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust. 3. 
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021r. sporządzane są na podstawie rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-
finansowych z wykonywania zadań z powyższego zakresu. Ośrodek realizował powyższe zadanie 
sporządzając sprawozdanie i przesyłając je z wykorzystaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej. 
7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy 
Koronowo. 
Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności                  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony jest na bieżąco przez asystentów 
rodziny, pracowników socjalnych, a także ścisłą współpracę z innymi specjalistami, służbami.                
W przypadku gdy rodzina nie jest objęta wsparciem asystenta, jeżeli tutejszy Ośrodek poweźmie 
informację o sytuacji kryzysowej rodziny – pracownik socjalny podejmuje działania w środowisku 
mające na celu wstępne zdiagnozowanie sytuacji rodziny. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy jest 
każdorazowo informowany o nieprawidłowościach w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. 
 
II.  W sprawozdaniu rocznym  przedstawiono potrzeby związane z realizacją zadań  z zakresu 
wspierania rodziny. Najważniejsze z nich to m.in: 
- zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci  w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych,  
- utworzenie lub zlecenie przez gminę prowadzenia  placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
funkcjonującej na podstawie art 18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 
- zorganizowanie i prowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze                       
i osobiste rodziców, 
- zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie co najmniej trzech asystentów rodziny 
w zadaniowym systemie pracy celem zapewnienia odpowiedniej jakości pracy z rodzinami 
doświadczającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Liczba rodzin 
z którymi jeden asystent może prowadzić pracę w tym samym czasie  nie może                     
przekroczyć 15, 
- propagowanie informacji o formach pomocy dla rodzin przeżywających trudności związane               
z opieką i wychowaniem dzieci –  rodziny wspierające, 
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- zaangażowanie wszystkich podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny na terenie 
miasta i gminy Koronowo celem wypracowania jednolitego systemu wspierania rodzin. 
 

5.10. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo 
 
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo zostało uregulowane w: 
-  uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Koronowo na lata 2021-2026”, 

- uchwale Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r.                       
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Koronowo, 

- zarządzeniu Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2021 z dnia 06 września 2021 r.                    
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i najem 
socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. 

  
Zarząd i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy Koronowo powierzony został na 
mocy umowy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie  Sp. z o.o.                         
W ramach powierzonego zarządu Spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mające na 
celu w szczególności zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej 
nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji 
nieruchomości, bieżące administrowanie nieruchomościami, a także wykonuje w imieniu gminy 
uprawnienia i obowiązki wynajmującego, reprezentuje gminę we wspólnotach mieszkaniowych, 
których członkiem jest gmina, oraz prowadzi windykację należności.     
 
W zasobie mieszkaniowym gminy Koronowo na dzień 31.12.2021 r. znajdowały się                        
493 mieszkania, w tym: 
- 259 mieszkań w budynkach stanowiących wyłącznie własność gminy Koronowo, 
-  206 mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., 
- 26 mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty, 
- 2 mieszkania w budynku niestanowiącym własności gminy Koronowo.  
 
W roku 2021 podpisano 9 umów najmu na czas nieoznaczony oraz 11 umów najmu socjalnego 
lokalu.  
Na koniec roku 2021 liczba osób oczekujących na przydział lokalu wynosiła 35.  
 
Zasady polityki czynszowej zostały uregulowane w: 
-  Uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Koronowo na lata 2021-2026”, 
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- Zarządzeniu Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2021 z dnia  6 września  2021 r.                     
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych  i najem 
socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. 
 

Działania Gminy Koronowo w sferze racjonalizacji gospodarki czynszowej zmierzają                          
do ukształtowania czynszów na takim poziomie, aby otrzymywane przez gminę środki 
finansowe pochodzące z czynszów za lokale komunalne pokrywały nie tylko koszty bieżącego 
utrzymania budynków, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy, ale także umożliwiły 
zgromadzenie środków finansowych na bieżące remonty tego zasobu. Nie planuje się 
natomiast obniżania czynszu na wnioski najemców o niskich dochodach, z uwagi na fakt,                 
że pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej  jest realizowana poprzez zabezpieczenie                 
w budżecie gminy odpowiednich środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 
przyznawanych na podstawie odrębnych uregulowań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koronowie. 
 
W roku 2021 zostały zrealizowane 3 zadania inwestycyjne w gminnym zasobie mieszkaniowym 
za łączną kwotę 107.438,00 zł brutto tj.:  

- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie 36, 
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 3  w Koronowie 

(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), 
- wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki                   

w lokalu gminnym - Popielewo 4, 
 
Ponadto w roku 2021 wykonywane były prace remontowe realizowane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o. w oparciu o plan remontów 
i bieżącą eksploatację na łączną kwotę 440.453,67 zł brutto. 
W ramach tych środków zrealizowano następujące prace: 

- wykonano remonty kapitalne w 8 lokalach,  
- wymieniono częściowo lub zmodernizowano instalacje grzewcze w 14 lokalach, 
- wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz podłogi w 22 lokalach, 
- naprawiono pokrycia dachowe w 28 budynkach, 
- zamontowano wkłady kwaso-żaroodporne i naprawiono kominy w 4 budynkach, 
- wykonano nowe przyłącze wodociągowe w 1 budynku, 
- wymieniono przyłącza napowietrzne w 1 budynku, 
- wymieniono instalację elektryczną w 7 lokalach, 
- zaopatrzono budynki gminne w nowe pojemniki na odpady,  
- wykonano remont korytarza w 1 budynku,  
- oraz realizowano szereg innych niezbędnych zadań.  
 

W roku 2021 sprzedano 5 lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom. 
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Prowadzone były również działania mające na celu windykację należności. W tym celu 
podpisano 14 porozumień o spłatę zaległości czynszowych w ratach, na łączną sumę zadłużenia 
158.508,55 zł (należność główna 116.303,67 zł oraz odsetki 38.189,68 zł i pozostałe koszty 
uboczne 4.015,20 zł). Ponadto wysłano 114 wezwań do zapłaty i 122 wezwania przedsądowe 
ostateczne, a na adres 8 lokali wysłano uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia najmu lokalu. 
Wypowiedziano 3 umowy najmu oraz skierowano do sądu 35 pozwów o zapłatę należności 
czynszowych, a 29 spraw przekazano do egzekucji komorniczej. W roku 2021 Burmistrz 
Koronowa wyraził również zgodę na umorzenie zaległości czynszowych oraz odsetek wobec                                     
9 podmiotów na łączną kwotę 15.041,29 zł. 
 
5.11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 
2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr  XXXIV/303/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia                 
26 stycznia 2021 r.  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 
2021 rok stanowił kontynuację podjętych w latach poprzednich działań profilaktyczno–
edukacyjnych kierowanych do młodego pokolenia oraz do dorosłych mieszkańców Gminy 
Koronowo, których celem było przeciwdziałanie problemom jakie związane są z nadmiernym 
spożywaniem napojów alkoholowych. Przyjęcie programu pozwoliło na zajęcie się 
problematyką alkoholizmu w sposób zorganizowany i kompleksowy. 
Środki finansowe na realizację gminnego programu pochodziły z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość w/w środków faktycznie 
wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2021 roku wynosiła 407.388,58 zł. 
Adresatami w/w programu byli mieszkańcy Gminy Koronowo, a w szczególności osoby 
uzależnione i współuzależnione oraz dzieci i młodzież. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej w roku ubiegłym prowadziło  w Koronowie 
Świetlicę Socjoterapeutyczną. Świetlica skupiała dzieci wymagające wsparcia z powodu 
zaburzeń zachowania, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlica socjoterapeutyczna spełniała rolę opiekuńczo-
wychowawczą połączoną z profilaktyką. Oprócz zajęć świetlicowych, dzieci i młodzież miały 
zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu problemów, 
z którymi nie są w stanie sobie poradzić oraz zajęcia przy komputerach. Świetlica 
socjoterapeutyczna mieściła się w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1.  
Ponadto w roku 2021 prowadzony był Program edukacyjno-wychowawczy z elementami 
profilaktyki uzależnień, którego celem była profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży. Były 
to autorskie programy, przygotowane przez realizatorów.  W/w program był prowadzony                 
w sołectwach: Byszewo, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Nowy Dwór, Okole, Stary 
Dwór, Wierzchucin Królewski, Wiskitno, Wtelno. Istotą programu było kształtowanie 
prawidłowych postaw społecznych, wzajemnych relacji międzyludzkich, otwartości na świat, 
wzmacnianie poczucia własnej wartości, minimalizowanie lęków i niepokojów. Proponowana 
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przez realizatorów forma profilaktyki poprzez zagospodarowanie wolnego czasu 
popołudniami, jak również wskazanie różnorodnych sposobów jego spędzania pokazywała 
młodym ludziom jak wiele mają możliwości. Program promował zdrowy styl życia i przyczyniał 
się do znacznego ograniczenia zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży 
uczestniczących w programie. 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczął swoją działalność Rodzinny Punkt Konsultacyjny                     
w Koronowie zlokalizowany na ul. Szosa Kotomierska 3 na II piętrze w Koronowie. Punkt udzielał 
bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Gminy Koronowo w zakresie: porad radcy prawnego, 
pomocy psychologa, psychoterapeuty oraz pracownika socjalnego.  
 
W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym realizowano: 
- Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu. Spotkania grup miały 
charakter otwarty. Każda z osób kierowana była do grupy po uprzedniej indywidualnej 
rozmowie z terapeutą. Do celów programu zaliczamy: zdobycie wiedzy na temat choroby 
alkoholowej; identyfikacja pacjenta z chorobą alkoholową; zwiększenie motywacji pacjentów 
do utrzymania abstynencji; uświadomienie pacjentom ich aktywnej roli w procesie trzeźwienia; 
zmiana sposobu myślenia i zachowania pacjentów dotyczących picia; uświadomienie 
pacjentom ograniczeń płynących z choroby alkoholowej; zapoznanie pacjentów                                     
z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z myślami o piciu, z głodem alkoholu                                  
i wprowadzenie tych sposobów w życie; uświadomienie pacjentom ich bezsilności wobec 
alkoholu i utratę kontroli picia; motywowanie pacjentów do samoobserwacji; zapoznanie 
uczestników z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z emocjami; wstępne rozpoznanie 
przez pacjentów psychologicznych mechanizmów uzależnienia.  
- Punkt Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu. Grupą docelową Punktu były osoby 
po podstawowej terapii uzależnienia w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Były to 
zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 20 a 62 rokiem życia. Okres abstynencji uczestników 
wahał się od kilku miesięcy do 14 lat. Punkt oferował pomoc m.in. w identyfikacji                                       
z uzależnieniem i destrukcją picia; umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym oraz 
nawrotem choroby, akceptacji uzależnienia od alkoholu i całkowitej abstynencji; rozpoznaniu 
psychologicznym mechanizmów uzależnienia; uczeniu się porządkowania życia                                             
i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami; budowaniu motywacji do pracy nad 
Trzeźwościowym Programem 12 kroków. 
- Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych. Był oparty na metodach wsparcia 
psychologicznego z elementami psychoedukacji. Informacje zwrotne uczestników wskazywały 
na poprawę samopoczucia, zrozumienie problemu alkoholowego współuzależnienia i potrzeby 
dalszej współpracy. 
- Punkt konsultacyjno-informacyjny w Koronowie. Punkt oferował: poradnictwo                                    
i konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: zwłaszcza: rozmowy motywujące 
z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, informacje o możliwości uzyskania szeroko 
pojętej pomocy jaką może otrzymać osoba doznająca przemocy ze strony instytucji zarówno 
na terenie gminy Koronowo jak i poza gminą, wskazanie możliwości rozwiązania problemu,  
wskazanie konsekwencji stosowania przemocy na członków rodziny oraz wskazanie 
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konsekwencji prawnych dla sprawców przemocy, informowanie o  możliwości złożenia 
zawiadomienia z art. 207 kk, kierowanie  w sprawach eksmisji, poradnictwo rodzinne; porady   
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: zwłaszcza poprzez rozmowy motywujące, pomoc  
w sporządzaniu wniosków o zobowiązanie osoby do podjęcia leczenia, przedstawienie 
mechanizmów choroby alkoholowej, wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc w zakresie 
terapii odwykowej zarówno na terenie gminy Koronowo jak i poza gminą, prowadzenie rozmów 
motywujących do zmiany postawy wśród osób nadużywających alkoholu; poradnictwo                         
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, 
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych                       
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego, sytuacji kryzysowej czy klęski ekologicznej zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej. Ponadto oferuje pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do 
wystąpienia o orzeczenie stopnia niepełnosprawności lub kierowania osób do zakładów opieki 
leczniczej czy domów pomocy społecznej, przedstawianie warunków korzystania z pomocy 
finansowej OPSu. 
 
Zespół Interdyscyplinarny w Koronowie w roku 2021 prowadził czynności w sprawie 30 
Niebieskich Kart założonych w bieżącym roku z czego 8 wpłynęło od M-GOPS, 21 z Komisariatu 
Policji, a 1 z Oświaty. Ponadto w 2021 r. prowadzono jeszcze 88 procedur Niebieskich Kart, 
rozpoczętych w poprzednich latach. 
W 2021 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z wymogiem odbyli 3 posiedzenia 
plenarne oraz odbyło się 478 spotkań grup roboczych. W każdym  z tych przypadków udzielono 
ofiarom przemocy daleko idącej pomocy ze strony wszystkich instytucji, których 
przedstawiciele uczestniczą w pracy zespołów roboczych (pracownicy socjalni M-GOPS, 
pedagodzy i psycholodzy szkolni, dzielnicowi Komisariatu Policji, kuratorzy zawodowi                             
i społeczni, członkowie M-GKRPA i pielęgniarki SPZOZ Koronowo, przedstawiciele Prokuratury 
Rejonowej). 
W ramach programu podejmowano również następujące działania: 
- kierowanie na badania biegłych psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania ustalenia zależności od alkoholu i wskazania rodzaju 
zakładu leczniczego,  
- finansowanie badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu,  
- współpraca w zakresie dostępności placówek służby zdrowia dla osób uzależnionych                            
i współuzależnionych od alkoholu,  
- wspieranie pracy i współpraca z grupą AA,  
- zwiększenie dostępności materiałów informacyjnych w miejscach publicznych,  
- wnioskowanie do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego i wnoszenie opłaty od 
wniosków,  
- stała współpraca z M-GOPS i policją w zakresie pozyskiwania informacji o sytuacji rodzin                         
i osób z problemem alkoholowym,  
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- dofinansowanie wyposażenia Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SP ZOZ               
w Koronowie w pomoce i sprzęt niezbędne do prowadzenia programu terapeutycznego                  
z osobami uzależnionymi,  
- wspieranie środowisk samopomocowych,  
- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 
- prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych                                            
i współuzależnionych od alkoholu,  
- udzielanie porad psychologicznych rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,  
- dofinansowanie telefonu NIEBIESKA LINIA,  
- udzielenie i finansowanie porad prawnych rodzinom osób uzależnionych,  
- podejmowanie interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych dysfunkcji 
rodziny powodowanych przez nadużywanie alkoholu,  
- wspieranie i finansowanie programów edukacyjno – wychowawczych z elementami 
profilaktycznymi,  
- edukacja publiczna w postaci ulotek, broszur, poradników o tematyce zjawisk patologii 
społecznej i możliwościach uzyskania pomocy,  
- doposażenie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną lub terapeutyczną w pomoce 
i sprzęty pomocne do prowadzenia w/w działań,  
- wdrażanie procedury interwencji w przypadkach przemocy domowej pn. „Niebieska Karta”,  
- wspieranie i finansowanie programów edukacyjno - wychowawczych z elementami 
profilaktyki uzależnień, realizowanych na terenie Gminy Koronowo,  
- budowa placu zabaw w miejscowości Bieskowo dla dzieci uczestniczących w programie 
edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,  
- wsparcie działań mających na celu edukację rodziców i wychowawców w zakresie promowania 
i utrzymania abstynencji wśród młodzieży,  
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,  
- organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych,  
- wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do powstawania alternatywnych miejsc 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,  
- zakup, opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, biuletynów, ulotek, gadżetów 
promocyjnych z hasłami profilaktycznymi i innych form służących oddziaływaniom 
profilaktycznym ,  
- działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo- 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
- wspieranie i finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży                    
w Koronowie,  
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  
- prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu poprzez: 
wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych przez policję w środowiskach lokalnych na 
terenie gminy związanych z zapobieganiem i ograniczeniem przestępstw, w szczególności 
przestępstw związanych z nadużywaniem alkoholu oraz patologii społecznych m.in. przemocy 
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domowej, w tym dofinansowanie dodatkowych patroli interwencyjnych prowadzonych przez 
Komisariat Policji w Koronowie w ramach służby dodatkowej w okresie sezonu letniego i zakup 
paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej,  
- zakup literatury oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby instytucji prowadzących działalność 
profilaktyczno – wychowawczą, 
- w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz zakazu promocji 
napojów alkoholowych prowadzone jest postępowanie na podstawie przepisów                                         
o postępowaniu karnym, 
- opiniowanie przez Miejsko - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
w Koronowie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  
- systematyczne kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, 
- podejmowanie działań interwencyjnych, mających na celu ograniczenie spożycia napojów 
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.  
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5.12. Program przeciwdziałania narkomanii 
 
Uchwałą z dnia 26 maja 2021 r. nr XL/350/21 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2021 – 2027. W roku 2021 
wydatki na realizację programu wyniosły 11 200,00 zł. 
 
Dnia 1 marca 2021 r. pomiędzy Gminą Koronowo a Polskim Towarzystwem Zapobiegania 
Narkomanii Oddział w Bydgoszczy reprezentowanym przez Pana Roberta Rejniaka – 
Przewodniczącego Zarządu Oddziału PTZN w Bydgoszczy zostało podpisane porozumienie               
o współpracy partnerskiej. Program „FreD goes net” jest programem wczesnej interwencji, 
skierowanym do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie 
substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych                
z tym problemów. Są to krótkie warsztaty prowadzone z wykorzystaniem podejścia dialogu 
motywującego.  
 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczął swoją działalność Rodzinny Punkt Konsultacyjny                               
w Koronowie. W/w punkt mieścił się przy ul. Szosa Kotomierska 3 na II piętrze w Koronowie. 
Punkt udzielał bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Gminy Koronowo w zakresie: porad radcy 
prawnego, pomocy psychologa, psychoterapeuty oraz pracownika socjalnego.  
W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym mieścił się m. in. Punkt konsultacyjny dla młodzieży, 
który oferował poradnictwo i konsultacje dla młodzieży i młodych dorosłych do 25 r. ż.,                         
w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu  i innych substancji psychoaktywnych 
(leki, narkotyki, dopalacze); poradnictwo i konsultacje związane z okresem dorastania, 
problemów emocjonalnych, zaburzeń nastroju, epizodów depresji, a także problemów                          
w relacjach rówieśniczych; rozmowy motywujące do zmiany postaw i zachowania; wstępne 
diagnozy problemowe z zastosowaniem testów i kwestionariuszy; kierowanie do ośrodków                     
i placówek specjalistycznych. Z oferty mogli również skorzystać rodzice oraz inni członkowie 
rodzin. W roku 2021 z w/w pomocy skorzystało 26 osób, w tym 11 osób pozostaje w regularnym 
kontakcie pod stałą opieką. 
 
5.13. Program współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 
 
Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą 
Koronowo a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb 
społecznych. 
 
Współpraca Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach: 
partnerstwa, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji, suwerenności stron i jawności. 
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Współpraca Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy                       
i pozafinansowy.  
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie zlecenia/ powierzenia realizacji 
zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie   z przepisami określonymi                    
w art. 11 ustawy. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się  m.in. poprzez: 
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, 
konsultowanie projektów aktów normatywnych; organizowanie i współorganizowanie spotkań; 
promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez stronę internetową gminy oraz 
obejmowanie patronatem Burmistrza Koronowa wybranych przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe; udostępnienia organizacjom pozarządowym lokali, obiektów 
sportowych; współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu środków 
finansowych z innych źródeł; opiniowanie wniosków o dotacje; udzielanie rekomendacji; 
bezpłatne porady prawne dla organizacji pozarządowych; umożliwianie przedstawicielom 
organizacji pozarządowych udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej; 
współorganizowanie imprez adresowanych  do mieszkańców gminy.  
 
Do priorytetowych należały zadania z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej   kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ratownictwa 
i ochrony ludności; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
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Burmistrz Koronowa oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione wspierał sektor pozarządowy także  w innych 
formach. Organizacje uzyskiwały potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania 
środków finansowych, zgłaszały potrzeby organizacji i jej członków, przekazywały uwagi na 
temat realizacji zadań. Gmina Koronowo udzielała organizacjom niezbędnych informacji                   
nt. zadań przeznaczonych do realizacji w 2021 r. wraz z podaniem wysokości środków 
przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz 
o sposobach rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji.  
Na rok 2021 ogłoszono i rozstrzygnięto łącznie 5 konkursów -  jeden otwarty konkurs ofert                   
na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych w roku 2021 w zakresie rozwoju sportu oraz dwa otwarte konkursy ofert na zlecenie 
i dwa na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w 8 obszarach. 
Podpisano 23 umowy na łączną kwotę 1.016.469,00 zł, w tym 17 obejmowało zadania publiczne 
zlecone/powierzone organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 
2021 (łączna kwota przyznanych dotacji 756.469,00 zł),  a 6 to zadania publiczne zlecone 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w zakresie rozwoju 
sportu (łączna kwota przyznanych dotacji 260.000,00 zł). 
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VI. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 
W ślad za podjętą przez Radę Miejską w 2020 r. uchwałą w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo, w roku 2021 przeprowadzono                 
I edycję Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań w 2022 roku.   
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/341/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 kwietnia  2021 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy 
Koronowo na realizację zadań w 2022 r. przeznaczono 250.000,00 zł. 
 
W terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. mieszkańcy zgłosili do budżetu 10 projektów. 
Na etapie weryfikacji/oceny zgłoszonych projektów,  powołany przez Burmistrza Koronowa 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo, odrzucił 6 projektów, ostatecznie pod 
głosowanie poddano 4 zgłoszone projekty.  
 
W wyniku głosowania, które trwało od 06.09.2021 r. – 20.09.2021 r., mieszkańcy zadecydowali, 
iż w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022  realizowane będą dwa projekty tj. :  
- Budowa systemu nawadniana boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie; 
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie przejść dla pieszych. 
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VII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Koronowie 
 

 
Spośród 145 uchwał Rady Miejskiej w Koronowie podjętych w 2021 roku zrealizowano 87 
uchwał, 55 jest w trakcie realizacji. Trzy uchwały zostały unieważnione. 
 
Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2021 roku prezentuje tabela poniżej.  
 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Treść uchwały Wykonanie 
1. XXXIV/300/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

2. XXXIV/301/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

3. XXXIV/302/21 26.01.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/20 z dnia 
30 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 

Uchwała 
zrealizowana 

4. XXXIV/303/21 26.01.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Koronowo na 2021 rok 

W trakcie 
realizacji 

5. XXXIV/304/21 26.01.2021 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego 

Uchwała 
zrealizowana 
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6. XXXIV/305/21 26.01.2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji             
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych              

do rejestru zabytków lub znajdujących się                  
w gminnej ewidencji zabytków, położonych             

lub znajdujących się na terenie miasta i gminy 
Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

7. XXXV/306/21 10.02.2021  w sprawie powołania komisji konkursowej             
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

8. XXXV/307/21 10.02.2021 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty                
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki 

opłaty podwyższonej 

W trakcie 
realizacji 

9. XXXV/308/21 10.02.2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty      
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu jej składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

W trakcie 
realizacji 

10. XXXVI/309/21 24.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

11. XXXVI/310/21 24.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

12. XXXVI/311/21 24.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego- służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki 

ewidencyjne położone w gminie Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

13. XXXVI/312/21 24.02.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę 
Koronowo nieruchomości gruntowej- działki 

ewidencyjnej nr 99/3 i 99/9 położonej                         
w Samociążku, gm. Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

14. XXXVI/313/21 24.02.2021 zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W trakcie 
realizacji 

15. XXXVI/314/21 24.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

16. XXXVI/315/21 24.02.2021 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu 
w miejscowości Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

17. XXXVI/316/21 24.02.2021 w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu 
w miejscowości Mąkowarsko 

Uchwała 
zrealizowana 
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18. XXXVI/317/21 24.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków             

i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała 
zrealizowana 

19. XXXVI/318/21 24.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 
14/1, położonej w miejscowości Gogolinek, 

stanowiącej własność Gminy Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

20. XXXVI/319/21 24.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej                      

nr ewidencyjnym 123/45 oraz 123/34, położonej 
w miejscowości Wierzchucin Królewski, 
stanowiącej własność Gminy Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

21. XXXVI/320/21 24.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Uchwała 
zrealizowana 

22. XXXVI/321/21 24.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 

jej składania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

W trakcie 
realizacji 

23. XXXVII/322/21 08.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

24. XXXVIII/323/21 31.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

25. XXXVIII/324/21 31.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

26. XXXVIII/325/21 31.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W trakcie 
realizacji 

27. XXXVIII/326/21 31.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
porozumienia międzygminnego nr 1/2017 z dnia 

27 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez 
Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy 
Koronowo w zakresie realizacji obowiązku 

utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji    
do przetwarzania odpadów komunalnych 

Uchwała 
zrealizowana 

28. XXXVIII/327/21 31.03.2021 zmieniająca Uchwałę nr XIV/129/19 Rady 
Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie zamiany nieruchomości położonych 

na terenie Miasta Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

29. XXXVIII/328/21 31.03.2021  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Koronowo na lata 2021 - 2026” 

W trakcie 
realizacji 

30. XXXVIII/329/21 31.03.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 
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31. XXXVIII/330/21 31.03.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Koronowo na rok 2021 

W trakcie 
realizacji 

32. XXXIX/331/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

33. XXXIX/332/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

34. XXXIX/333/21 28.04.2021 w sprawie określenia zasad udzielania                      
i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy 

na dofinansowanie inwestycji związanych                       
z demontażem, transportem                                         

i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest 

 
 
 
 

Uchwała 
unieważniona 
uchwałą Nr 
XIII/47/2021 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
w Bydgoszczy              
z dnia 26 maja 

2021 r. 
35. XXXIX/334/21 28.04.2021 w sprawie określenia zasad udzielania                        

i rozliczania przez Gminę Koronowo dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów wymiany 

źródła ogrzewania w ramach ograniczenia niskiej 
emisji 

 
 
 
 
 

Uchwała 
unieważniona 
uchwałą Nr 
XIII/48/2021 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
w Bydgoszczy          
z dnia 26 maja 

2021 r. 
36. XXXIX/335/21 28.04.2021 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021           

na terenie Gminy Koronowo oraz określenia 
sezonu kąpielowego 

Uchwała 
zrealizowana 

37. XXXIX/336/21 28.04.2021 w sprawie określenia zasad udzielania                      
i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy 

na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz trybu postępowania o jej udzielenie 

 
 
 
 
 
 

Uchwała 
unieważniona 
uchwałą Nr 
XIII/49/2021 

Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
w Bydgoszczy           
z dnia 26 maja 

2021 r. 
38. XXXIX/337/21 28.04.2021 w sprawie zamiany nieruchomości położonych           

w Koronowie i Samociążku 
W trakcie 
realizacji 

39. XXXIX/338/21 28.04.2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 
Koronowo nieruchomości gruntowych - działek 

o numerach ewidencyjnych 109/5 i 109/7 
położonych w Samociążku, gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 
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40. XXXIX/339/21 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię               
w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego 

Uchwała 
zrealizowana 

41. XXXIX/340/21 28.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Uchwała 
zrealizowana 

42. XXXIX/341/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania budżetu obywatelskiego 

Gminy Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

43. XL/342/21 26.05.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa 
wotum zaufania 

 

Uchwała 
zrealizowana 

44. XL/343/21 26.05.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania              

z wykonania budżetu Gminy Koronowo                     
za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

45. XL/344/21 26.05.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Koronowa za 2020 rok 

 

Uchwała 
zrealizowana 

46. XL/345/21 26.05.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

47. XL/346/21 26.05.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

 

Uchwała 
zrealizowana 

48. XL/347/21 26.05.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie                   

za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

49. XL/348/21 26.05.2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – 
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

50. XL/349/21 26.05.2021 w sprawie  przyznania  w  roku  2021  dotacji             
na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym              
do rejestru lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków 

Uchwała 
zrealizowana 

51. XL/350/21 26.05.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo 

na lata 2021-2027 

W trakcie 
realizacji 

52. XL/351/21 26.05.2021 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-
Pomorskiemu pomocy finansowej w postaci 
pokrycia kosztów związanych  z wykonaniem 

dokumentacji projektowej oraz kosztów 
związanych z wykupem gruntów dla zadania               
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                       

w miejscowości Wtelno” i zawarcia w tej sprawie 
Porozumienia  pomiędzy Gminą Koronowo 
a  Województwem Kujawsko-Pomorskim 

Uchwała 
zrealizowana 
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53. XL/352/21 26.05.2021 w sprawie nabycia użytkowania wieczystego 
działki ewidencyjnej nr 25/19 położonej 

Koronowie 

W trakcie 
realizacji 

54. XL/353/21 26.05.2021 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

„Lipkusz 5” położonego w Koronowie,                      
gm. Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

55. XL/354/21 26.05.2021 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„OGRODOWA” dla terenu położonego                     
w Koronowie, gm. Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

56. XL/355/21 26.05.2021 w sprawie wniesienia wkładu finansowego do 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. 

Uchwała 
zrealizowana 

57. XL/356/21 26.05.2021 w sprawie współdziałania z jednostkami 
samorządu terytorialnego tworzącymi 

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz 
opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (SUMP BydOF) 

W trakcie 
realizacji 

58. XL/357/21 26.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM – 

Bydgoski” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Uchwała 
zrealizowana 

59. XL/358/21 26.05.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie                
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej 

Uchwała 
zrealizowana 

60. XL/359/21 26.05.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych 

Uchwała 
zrealizowana 

61. XL/360/21 26.05.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku                             
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego 

Uchwała 
zrealizowana 

62. XL/361/21 26.05.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Burmistrza Koronowa 

 

Uchwała 
zrealizowana 

63. XLI/362/21 14.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

64. XLI/363/21 14.062021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

65. XLII/364/21 30.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 
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66. XLII/365/21 30.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

67. XLII/366/21 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej oznaczonej                         

nr ewidencyjnym 140/4, 
położonej w miejscowości Koronowo, 

stanowiącej własność Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

68. XLII/367/21 30.06.2021 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu gminy 
Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

69. XLII/368/21 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
warunkowej przedwstępnej umowy darowizny                                 

z Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej                                              

w Bydgoszczy Sp. z o. o. 

Uchwała 
zrealizowana 

70. XLII/369/21 30.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków                  

i zasad korzystania z tych przystanków 
 

Uchwała 
zrealizowana 

71. XLII/370/21 30.06.2021 w sprawie nabycia przez Gminę Koronowo 
nieruchomości gruntowych–działek o numerach 

ewidencyjnych 
134/3 i 134/5 położonych na terenie Miasta 

Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

72. XLIII/371/21 06.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

73. XLIII/372/21 06.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

74. XLIII/373/21 06.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Gostycyn zadania 
organizacji publicznego transportu zbiorowego 

na linii komunikacyjnej na obszarze Gminy 
Gostycyn i Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

75. XLIV/374/21 25.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

76. XLIV/375/21 25.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

77. XLIV/376/21 25.08.2021 w sprawie ustalenia statutu Żłobka 
Samorządowego w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

78. XLIV/377/21 25.08.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Koronowo w roku szkolnym 

2021/2022 

Uchwała 
zrealizowana 
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79. XLIV/378/21 25.08.2021 w sprawie uchwalenia zmiany statutu Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji                          

w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

80. XLIV/379/21 25.08.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania 
z toru rowerowego typu ”PUMPTRACK” 

Uchwała 
zrealizowana 

81. XLIV/380/21 25.08.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

82. XLIV/381/21 25.08.2021 zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/311/21 Rady 
Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2021 r.                

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego- służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki 

ewidencyjne położone w gminie Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

83. XLIV/382/21 25.08.2021 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

84. XLV/383/21 08.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej "SIM - Bydgoski" spółka                         
z ograniczoną odpowiedzialnością 

W trakcie 
realizacji 

85. XLV/384/21 08.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

86. XLV/385/21 08.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

 

Uchwała 
zrealizowana 

87. XLV/386/21 08.09.2021 w sprawie nabycia przez Gminę Koronowo 
nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 
ewidencyjnym 1207/1, położonej w Koronowie 

W trakcie 
realizacji 

88. XLVI/387/21 29.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

89. XLVI/388/21 29.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

90. XLVI/389/21 29.09.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości 

W trakcie 
realizacji 

91. XLVI/390/21 29.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 

1120/15, położonej w miejscowości Koronowo, 
stanowiącej własność Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

92. XLVI/391/21 29.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 
1849, położonej w miejscowości Koronowo, 

stanowiącej własność Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

93. XLVI/392/21 29.09.2021 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej 
nazwy miejscowości: Witoldowo Drugie (część 

wsi Witoldowo) 

W trakcie 
realizacji 
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94. XLVI/393/21 29.09.2021 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej 
nazwy miejscowości: Cygański Koniec                    

(część wsi Nowy Jasiniec) 

W trakcie 
realizacji 

95. XLVI/394/21 29.09.2021 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej 
nazwy miejscowości: Pod Witoldowo                   

(część wsi Gogolinek) 

W trakcie 
realizacji 

96. XLVI/395/21 29.09.2021 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej 
nazwy miejscowości: Różana (osada leśna) 

W trakcie 
realizacji 

97. XLVI/396/21 29.09.2021 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych                
na potrzeby ochrony przyrody, w obrębie 

ustanowionego pomnikiem przyrody drzewa 
gatunku dąb szypułkowy 

Uchwała 
zrealizowana 

98. XLVI/397/21 29.09.2021 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie 
z 25 sierpnia 2021 r. nr XLIV/379/21 w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzystania z toru 

rowerowego typu ”PUMPTRACK” 

Uchwała 
zrealizowana 

99. XLVI/398/21 29.09.2021 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego 

Uchwała 
zrealizowana 

100. XLVII/399/21 27.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

101. 
 

XLVII/400/21 27.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

102. XLVII/401/21 27.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy 
Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

103. XLVII/402/21 27.10.2021 w sprawie określenia zasad udzielania                       
i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy 

na dofinansowanie inwestycji związanych                     
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,   

z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz z modernizacją studni głębinowych 

W trakcie 
realizacji 

104. XLVII/403/21 27.10.2021 w sprawie wniesienia wkładu finansowego do 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Zakład Gospodarki Komunalnej                  
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. 

Uchwała 
zrealizowana 

105. XLVII/404/21 27.10.2021 w sprawie nabycia w drodze przetargu przez 
Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - 
działki ewidencyjnej nr 317/57 położonej na 

terenie miasta Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

106. XLVII/405/21 27.10.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę 
Koronowo nieruchomości gruntowej- działki 

ewidencyjnej nr 73/1 położonej w Łąsku Wielkim, 
gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

107. XLVII/406/21 27.10.2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę 
Koronowo nieruchomości gruntowych- działek 

ewidencyjnych nr 58/89, 58/90 i 58/91 
położonych na terenie miasta Koronowo 

W trakcie 
realizacji 
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108. XLVII/407/21 27.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości gruntowej - działki ewid. 

nr 102/13 położonej w Samociążku,                         
gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

109. XLVII/408/21 27.10.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w części obrębów M. Koronowo, 
Stary Jasiniec i Nowy Jasiniec 

W trakcie 
realizacji 

110. XLVII/409/21 27.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 

111. XLVII/410/21 27.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Burmistrza Koronowa 

Uchwała 
zrealizowana 

112. XLVII/411/21 27.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Burmistrza Koronowa 

Uchwała 
zrealizowana 

113. XLVIII/412/21 24.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

114. XLVIII/413/21 24.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

115. XLVIII/414/21 24.11.2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

gminy Koronowo na rok 2022 

W trakcie 
realizacji 

116. XLVIII/415/21 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości 
gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 

531/19 położonej w Tryszczynie, gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji, 
wycena 

nieruchomości 
po nowym roku 

117. XLVIII/416/21 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
przez Gminę Koronowo nieruchomości 

gruntowej - działki o numerze ewidencyjnym 
73/31 położonej na terenie miasta Koronowa 

 

W trakcie 
realizacji, 
wycena 

nieruchomości 
po nowym roku 

118. XLVIII/417/21 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego- służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
działki ewidencyjne położone w gminie 

Koronowo 

W trakcie (nie 
odesłano umów) 

119. XLVIII/418/21 24.11.2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych 

Uchwała 
zrealizowana 

120. XLVIII/419/21 24.11.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 
1 m2 pasa drogowego 

W trakcie 
realizacji 

121. XLVIII/420/21 24.11.2021 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie                

Sp. z o.o. realizacji zadania własnego Gminy 
Koronowo, polegającego na bieżącej obsłudze 

Strefy Płatnego Parkowania w Koronowie 

Uchwała 
zrealizowana 
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122. XLVIII/421/21 24.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku                

na terenie Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

123. XLVIII/422/21 24.11.2021 zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W trakcie 
realizacji 

124. XLVIII/423/21 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka nr 86/188, położonej w Koronowie 

W trakcie 
realizacji 

125. XLVIII/424/21 24.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej zabudowanej 

oznaczonej jako działka nr 260/4 położonej                 
we Wtelnie oraz na ustanowienie służebności 

przejścia i przejazdu na nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 260/7 położonej               

we Wtelnie 

W trakcie 
realizacji 

126. XLVIII/425/21 24.11.2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

W trakcie 
realizacji 

127. XLVIII/426/21 24.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Koronowa 

Uchwała 
zrealizowana 

128. XLVIII/427/21 24.11.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej                      
z budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok                        

i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą 
Koronowo i Gminą Michałowo 

Uchwała 
zrealizowana 

129. XLIX/428/21 08.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

130. XLIX/429/21 08.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

131. XLIX/430/21 08.12.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu „Romanowo III”                
w Koronowie, gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

132. XLIX/431/21 08.12.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu  dla terenu położonego 
między ulicą Zbożową a ulicą Przemysłową               

w Koronowie, gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

133. XLIX/432/21 08.12.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego                   

w Samociążku ulica Kminkowa, gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 
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134. L/433/21 22.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koronowo 

Uchwała 
zrealizowana 

135. L/434/21 22.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

136. L/435/21 22.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

137. L/436/21 22.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu                       
Gminy Koronowo na rok 2022 

W trakcie 
realizacji 

138. L/437/21 22.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości 
gruntowej – działki o numerze ewidencyjnym 

168/13 położonej w Samociążku gm. Koronowo 

W trakcie 
realizacji 

139. L/438/21 22.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Koronowo prawem użytkowania i na odstąpienie 
od trybu przetargowego zawarcia umowy 

użytkowania 

Uchwała 
zrealizowana 

140. L/439/21 22.12.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2022 

Uchwała 
zrealizowana 

141. L/440/21 22.12.2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo 

na 2022 rok i zawarcia w tej sprawie umowy 
pomiędzy Gminą Koronowo                                   

a Powiatem Bydgoskim 

Uchwała 
zrealizowana 

142. L/441/21 22.12.2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo 

na 2022 rok i zawarcia w tej sprawie umowy 
pomiędzy Gminą Koronowo                                          

i Powiatem Bydgoskim 

Uchwała 
zrealizowana 

143. L/442/21 22.12.2021 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych 
kwot wydatków zamieszczonych w budżecie 

Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 

W trakcie 
realizacji 

144. L/443/21 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania 
ze strefy fitness oraz miejsca do grillowania                  

w miejscowości Glinki 

Uchwała 
zrealizowana 

145 L/444/21 22.12.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Koronowo na 2022 rok 

W trakcie 
realizacji 
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VIII. Inne istotne informacje  
 
8.1. Edukacja 
W 2021 r. Gmina Koronowo była organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Buszkowie. 
2. Szkoła Podstawowa w Sitowcu. 
3. Szkoła Podstawowa w Witoldowie. 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. 
6. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku. 
7. Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim. 
8. Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie. 
9. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. 

Ponadto na terenie Gminy Koronowo funkcjonowały dwa żłobki samorządowe:  
1. Żłobek Samorządowy we Wtelnie, zapewniający 36 miejsc w tym 

16 dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. 
2. Żłobek Samorządowy w Koronowie, zapewniający 48 miejsc w tym 

12 dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. 
 
W Gminie Koronowo funkcjonowały również niepubliczne placówki oświatowe tj.: 

1. Przedszkole Niepubliczne „Misiowa Chatka” zapewniające 110 miejsc przedszkolnych. 
2. Przedszkole Niepubliczne „Małe Przedszkole” zapewniające 50 miejsc przedszkolnych. 

 
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Stan na dzień 30.09.2021 r. 

Nazwa szkoły / placówki wychowanie 
przedszkolne  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SITOWCU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SZKOŁA PODSTAWOWA W WITOLDOWIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWIE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA 
PAWŁA II W KORONOWIE 4 4 5 4 3 3 2 5 5 
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W 
KORONOWIE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. LEONA 
WYCZÓŁKOWSKIEGO 0 2 1 2 1 1 1 2 2 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. Ż. W. 
TADEUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO W 
WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW 
WESTERPLATTE W MĄKOWARSKU 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MISIOWA 
CHATKA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAŁE 
PRZEDSZKOLE" W KORONOWIE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI 
EDUKACJI NARODOWEJ W KORONOWIE 3 2 3 2 2 2 0 3 3 

 
Liczba uczniów w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Stan na dzień 30.09.2021 r. 

Nazwa szkoły / placówki wychowanie 
przedszkolne  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SITOWCU 21 9 9 12 10 6 8 13 10 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WITOLDOWIE 13 6 7 5 8 8 15 7 13 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWIE 19 17 12 17 15 0 19 20 14 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA 
II W KORONOWIE 89 76 98 103 71 71 46 126 117 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI W KORONOWIE 320 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO 0 36 22 35 18 25 21 46 37 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. Ż. W. 
TADEUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO W WIERZCHUCINIE 
KRÓLEWSKIM 44 13 20 15 18 19 21 23 36 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW 
WESTERPLATTE W MĄKOWARSKU 30 24 14 15 8 12 14 21 23 

ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE PRZEDSZKOLE 
SAMORZĄDOWE 138 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MISIOWA CHATKA 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAŁE 
PRZEDSZKOLE" W KORONOWIE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI 
EDUKACJI NARODOWEJ W KORONOWIE 69 49 60 48 48 46 0 73 62 
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Kadra pedagogiczna zabezpieczała realizację zadań statutowych szkół podstawowych,                            
i przedszkoli na terenie Gminy Koronowo. W strukturze zatrudnienia przeważali nauczyciele 
dyplomowani i mianowani.  
 

Stan zatrudnienia 
Stan na dzień 31.12.2021 r.          

  

Główne miejsce 
pracy 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 
Według 
umów o 

pracę 
W osobach Według umów o 

pracę 
W osobach 

Jednostka Grupa mężczyźni kobiety etaty umowy mężczyźni kobiety etaty umowy mężczyźni kobiety 

PS_KORONOWO 

Nauczyciele 0 24 24 24 0 24 0,5 1 0 1 

Administracja 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 

Obsługa 2 12 14 14 2 12 0,5 1 0 1 

razem 2 39 41 41 2 39 1 2 0 2 

SP_BUSZKOWO 

Nauczyciele 0 14 11 11 0 11 2,56 10 2 8 

Administracja 0 1 0 0 0 0 0,75 1 0 1 

Obsługa 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 

razem 1 17 14 14 1 13 3,31 11 2 9 

SP_MĄKOWARSKO 

Nauczyciele 4 13 17 17 4 13 0,27 1 1 0 

Administracja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Obsługa 1 7 4 4 1 3 2,75 4 0 4 

razem 5 21 22 22 5 17 3,02 5 1 4 

SP_SITOWIEC 

Nauczyciele 2 9 10 10 2 8 1,53 6 1 5 

Administracja 0 1 0 0 0 0 0,75 1 0 1 

Obsługa 1 2 2 2 1 1 0,25 1 0 1 

razem 3 11 12 12 3 9 2,53 8 1 6 

SP_WIERZCHUCIN 

Nauczyciele 4 16 19 19 4 15 0,75 2 0 2 

Administracja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Obsługa 1 6 6 6 1 5 0,38 1 0 1 

razem 5 23 26 26 5 21 1,13 3 0 3 

SP_WITOLDOWO 

Nauczyciele 1 9 10 10 1 9 3 8 2 6 

Administracja 0 1 0 0 0 0 0,75 1 0 1 

Obsługa 1 2 2 2 0 2 0,5 1 1 0 

razem 2 12 12 12 1 11 4,25 10 3 7 

SP1_KORONOWO 

Nauczyciele 5 37 41 41 5 36 0,53 1 0 1 

Administracja 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

Obsługa 2 12 14 14 2 12 0 0 0 0 

razem 7 51 57 57 7 50 0,53 1 0 1 

SP2_KORONOWO 
Nauczyciele 4 55 57 57 4 53 4,32 9 4 5 

Administracja 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 
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Obsługa 5 16 19 19 5 14 1,75 3 1 2 

razem 9 74 79 79 9 70 6,07 12 5 7 

ZS_WTELNO 

Nauczyciele 5 22 29 29 5 24 0,73 1 0 1 

Administracja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Obsługa 1 7 8 8 1 7 0 0 0 0 

razem 6 30 38 38 6 32 0,73 1 0 1 

Żłobek Koronowo 

Administracja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Obsługa 0 15 11 11 0 11 1,45 5 0 5 

razem 0 16 12 12 0 12 1,45 5 0 5 

Żłobek Wtelno 

Administracja 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Obsługa 1 11 7 7 0 7 3,03 7 1 6 

razem 1 12 8 8 0 8 3,03 7 1 6 

razem 41 306 321 321 39 282 27 65 13 51 

 
Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie jest jednostką organizacyjną Gminy Koronowo, 
która funkcjonuje na podstawie Uchwały nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej  
w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek 
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach 
wspólnej obsługi. 
Zakres obowiązków powierzonych MGZE w ramach wspólnej obsługi jest następujący:  
określanie polityki rachunkowości; prowadzenie rozliczeń finansowo- księgowych oraz 
obowiązującej rachunkowości; prowadzenie ewidencji środków trwałych; sporządzanie 
obowiązującej sprawozdawczości; prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków rzeczowych i 
osobowych; naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji  
i obsługi; obsługa prawna; prowadzenie postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Jednostki obsługiwane przez MGZE w Koronowie:  
1. Szkoła Podstawowa w Buszkowie. 
2. Szkoła Podstawowa w Sitowcu. 
3. Szkoła Podstawowa w Witoldowie.  
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. 
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie. 
6. Szkoła Podstawowa w im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku. 
7. Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego             
w Wierzchucinie Królewskim. 
8. Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie. 
9. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. 
10. Żłobek Samorządowy we Wtelnie. 
11. Żłobek Samorządowy w Koronowie. 
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8.2. Zarządzanie kryzysowe i gminna ochrona przeciwpożarowa 
 
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie funkcjonuje Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy m.in.:  
-  przyjmowanie i realizacja zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach, które wystąpiły                        

na terenie gminy Koronowo,  
- współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami  

i podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
- obsługa systemów łączności, powiadamiania i alarmowania,  
- obsługa monitoringu wizyjnego miasta Koronowa,  
- prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych oraz zezwoleń  

na przeprowadzenie imprez masowych,  
- realizacja zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  
 
W roku 2021 Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego przyjęło i realizowało łącznie 845 
zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju zdarzeń na terenie gminy,  w tym m.in.: 
- 63 pożary,  
- 40 zdarzeń drogowych,   
- 10 zdarzeń na akwenach wodnych, 
- 50 zgłoszeń dotyczących wyłapywania bezpańskich zwierząt,  
- 92 zgłoszenia dotyczące usunięcia martwych zwierząt,  
- 101 zagrożeń w infrastrukturze drogowej oraz miejskiej,  
- 20 zakłóceń w dostawie wody i energii elektrycznej.  
Ponadto na wniosek Policji przekazano łącznie 54 nagrania z gminnego systemu monitoringu 
wizyjnego w celu prowadzenia czynności dochodzeniowo- śledczych. 
 

W roku 2021 wydatkowano kwotę 49.829,81 zł z przeznaczeniem na rozbudowę gminnego 
systemu monitoringu wizyjnego. W ramach tego zadania zakupiono rejestrator IP 
umożliwiający obsługę do 128 kamer, dekoder IP, 3 szt. dysków twardych, 3 switche, 2 kamery 
stacjonarne, a także zamontowano 4 kamery stacjonarne i 1 kamerę obrotową.   
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Ponadto w ramach działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
Gmina Koronowo: 
- dofinansowała kwotą 14.926,13 zł zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej 

z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Koronowie.   
 
Podstawową służbą ratowniczą działającą na terenie Gminy Koronowo są Ochotnicze Straże 
Pożarne w łącznej liczbie 17 jednostek, w tym: 
- 8 jednostek typu „S” dysponujących co najmniej jednym samochodem bojowym                                    

i posiadających zdolność do podjęcia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.  
Spośród tych jednostek 4 tj. OSP Koronowo, OSP Mąkowarsko , OSP Gościeradz oraz OSP 
Wierzchucin Królewski zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co 
świadczy o ich wysokim poziomie wyposażenia oraz wyszkolenia, a także daje możliwość ich 
dysponowania na teren całego kraju. Natomiast pozostałe 4 jednostek typu „S”   tj.  OSP 
Wtelno, OSP Huta, OSP Gogolinek oraz OSP Wilcze mogą brać udział w działaniach na 
terenie gminy Koronowo; 

- 6 jednostek typu „M” (OSP Witoldowo, OSP Więzowno, OSP Lucim, OSP Popielewo, OSP 
Samociążek oraz  OSP Glinki),  które nie mają możliwości dysponowania  do działań 
ratowniczo-gaśniczych; 

- 3 jednostki zakładowe (OSP w Nadleśnictwie Różanna, OSP „Ponar” oraz OSP w Zakładzie 
Karnym w Koronowie).   

W roku 2021 jednostki OSP z terenu Gminy Koronowo wyjeżdżały 403 razy do różnego rodzaju 
działań ratowniczo-gaśniczych. Najczęściej do działań dysponowane były jednostki będące               
w KSRG tj. OSP Koronowo (218 wyjazdów), OSP Gościeradz (105), OSP Mąkowarsko (66) oraz 
OSP Wierzchucin Królewski (39). Natomiast pozostałe jednostki odnotowały następujące ilości 
wyjazdów do akcji: 
- OSP Wtelno - 56 
- OSP Huta - 11 
- OSP Wilcze - 7 
- OSP Gogolinek - 3 
 
Jednostki OSP finansowane były głównie ze środków budżetu Gminy Koronowo,                                    
które przeznaczone zostały przede wszystkim na:  
- utrzymanie remiz i sprzętu p.poż., w tym  opłacenie   kosztów energii  elektrycznej, energii  
cieplnej, zakupu paliw,    wywozu i utylizacji  odpadów  komunalnych oraz bieżących  remontów,  
konserwacji i przeglądów remiz, sprzętu itp.,   
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków – ratowników za udział   w bezpośrednich  
działaniach ratowniczo-gaśniczych, 
- pokrycie kosztów  ubezpieczenia   strażaków – ratowników  biorących   bezpośredni udział        
w działaniach ratowniczo-gaśniczych,  
- zakupy sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków. 
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W roku 2021 dla potrzeb OSP zakupiono m.in.:  
- ubrania specjalne  
- skafandry lekkie techniczne – 2 kpl. 
- buty strażackie - 4 pary; 
- hełmy strażackie – 5 szt. 
- pilarkę ratowniczą STIHL MS 462R 
- Narzędzie ratownicze typu HOOLIGAN 
- baterie do radiotelefonów; 
- środek pianotwórczy- 400 kg 
- sorbent kalcynowany -500 kg; 
- bateryjne czujniki tlenku węgla – 60 szt. 
- oraz inny niezbędny sprzęt.  
 
Ponadto dofinansowano w kwocie: 
- 280.250,00 zł, zakup średniego samochodu  
ratowniczo- gaśniczego  dla Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Koronowie; 
- 11.177,63 zł, zakup motopompy pożarniczej 
Tohatsu M16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hucie. 
 
 
8.3. Ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka gruntami i gospodarka komunalna 
 
1. Ochrona przyrody 
W ramach działań związanych z ochroną przyrody: 
1. Załatwiono 172 sprawy z zakresu dotyczącego zezwoleń na usunięcie drzew. Zezwolenia                     
na usuniecie drzew wydawane były tylko w sytuacji braku innych alternatywnych rozwiązań.  
2. Załatwiono 204 zgłoszenia złożone przez osoby fizyczne, wobec zamiaru usunięcia drzew na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
3. Na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Bydgoskiego usunięto w sumie  38 szt. drzew,  
w tym 35 szt. drzew gatunku sosna pospolita rosnących na terenie działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 76/25, obręb ewidencyjny Koronowo i 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska 
rosnące na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 122, obręb ewidencyjny Stary 
Jasiniec. Drzewa te, albo już były całkowicie obumarłe albo były w tak złym stanie 
fitosanitarnym, że nie rokowały szansy na przeżycie. Nie zmieniła się zasada, że usunięcie drzew 
traktuje się jako działanie ostateczne, w sytuacji braku rozwiązań alternatywnych.  
4. Na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo nasadzono w sumie 602 drzewa. 
Podjęto przy tym  próbę zadrzewienia byłego wysypiska śmieci znajdującego się na terenie 
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 370, obręb ewidencyjny Koronowo, gdzie 
posadzono 300 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna. Nasadzenia te zostały wykonane przez 
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skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Koronowie, w ramach zajęć kulturalno-
oświatowych organizowanych poza terenem zakładu. 
5. W zakresie dotyczącym ochrony pomników przyrody prowadzono prace poszukiwawcze tych 
pomników przyrody, których lokalizacja nie była znana. Odnaleziono w sumie trzy obiekty 
ustanowione pomnikami przyrody, uznawane dotychczas jako nieodnalezione. Nie byłoby 
możliwe wykonanie tych prac, gdyby nie pomoc mieszkańców Koronowa i pomoc pracowników 
Nadleśnictwa Różanna. Wykonano również prace konserwatorskie w obrębie dwóch drzew 
gatunku dąb szypułkowy ustanowionych pomnikami przyrody.   
 
2. Ochrona zwierząt 
W obszarze ochrony zwierząt w 2021 r. podjęto następujące działania: 
- Uchwałą Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. przyjęto 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021.  
Gmina w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wolno żyjącymi kotami, 
wyłapywała i zabezpieczała bezdomne zwierzęta przez współdziałanie z Gminnym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Policją, Schroniskiem dla Zwierząt w Bydgoszczy, OTOZ Animals 
Oddział Kujawsko-Pomorski, społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, lekarzami 
weterynarii oraz jednostkami organizacyjnymi, z którymi były zawarte porozumienia i umowy, 
a mianowicie: 
- porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo przez 
Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom; 
- umowa na całodobową opiekę weterynaryjną i wyłapaniu bezdomnych zwierząt  z Gabinetem 
Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy ul. Centralna 108, 86-005  Białe Błota; 
- umowa z firmą „Hetman” Sp. z o.o. Utylizacja Odpadów w Bedlno na odbiór padłych zwierząt; 
- umowa z Indywidualnym Gospodarstwem Rolnym w Popielewie na zapewnienie opieki nad 
zwierzętami gospodarskimi;  
- umów z dziewiętnastoma społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących; 

Zadania związane z opieką nad zwierzętami oraz odbiorem martwych zwierząt 
pochłonęły w 2021 r. kwotę 117.719,66 zł, na którą złożyły się następujące wydatki: 
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 1.800,00 zł; 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynarii – 57.921,00 zł; 
- schronisko dla zwierząt – 37.950,00 zł; 
- zakup 1 120 kg karmy dla kotów wolno żyjących – 6.298,35 zł; 
- zakup budek dla kotów wolno żyjących – 2.027,99 zł; 
- odbiór martwych zwierząt z terenu gminy – 11.722,32 zł. 
 
3. Geologia i hydrologia 
W obszarze geologii i hydrologii Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu                             
i Zarządzania Energią podjął następujące działania administracyjne między innymi: 
- zaopiniowano pozytywnie prace rekultywacje wykonane przez Cegielnię STOPKA Sp. z o. o. 
Okole 28, 86-010 Koronowo na powierzchni działki nr 256/1 położonej w Okolu; 
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- zaopiniowano pozytywnie proponowany kierunek rolny rekultywacji wyrobiska dla terenu 
górniczego „POPIELEWIO I”; 
- zaopiniowano pozytywnie proponowany rolniczy kierunek rekultywacji dla terenu                             
po eksploatacji kopaliny pospolitej piasku ze złoża „KRĄPIEWO I”, położonego na terenie dz.                     
nr 196/2 w miejscowości Krąpiewo;  
- prowadzono  prace w zakresie rekultywacji kopalni kopaliny pospolitej – pisaku                               
w Koronowie – Przyrzeczu; 
- zaopiniowano 7 projektów geologicznych; 
- zaopiniowano pozytywnie przedłożony projekt rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia 
koncesji nr 52/2008/p udzielonej przez Ministra Środowiska z dnia 30 września 2008 r. na rzecz 
FX Energy Poland Sp. z o. o. w Warszawie na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego w obszarze Chojnice-Wilcze, położonym na terenie gmin: Chojnice, Człuchów 
i miasta Chojnice  w województwie pomorskim, gmin: Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Sicienko, 
Sośno oraz miast i gmin: Kamień Krajeński, Koronowo, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Więcbork                
w województwie kujawsko-pomorskim, zmienionej decyzją z dnia 30 września 2013 r., 
(znak:DGKw-4770-225/38881/13/AC) oraz decyzją z dnia 30 stycznia 2014 r. (znak: DGKw-
4770-359/3846/13/MK) w koncesję nr 52/2008/Ł na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze 
Chojnice – Wilcze; 
- uzgodniono pozytywnie przedłożony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
projekt Koncesji nr 310/W/2017 znak: ŚG-V.7422.25.2017 z listopada 2017 r. na wydobywanie 
kopaliny – piasku ze złoża kruszywa naturalnego „KRĄPIEWO I” o powierzchni 90 231,0 m²                    
(≈ 9,02 ha), zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 196/2 (obręb 0010 Krąpiewo), 
w miejscowości Krąpiewo, gmina Koronowo; 
- uzgodniono pozytywnie przedłożony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
projekt koncesji nr 339/W/2021, znak: ŚG-V.7422.18.2021 na wydobywanie kopaliny – piasku 
ze złoża kruszywa naturalnego  „POPIELEWO II” o powierzchni ≈ 4,3 ha), zlokalizowanego na 
działce o numerze ewid.  6 (obręb 0019 Popielewo), w miejscowości Popielewo, gmina 
Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie - w granicach wyznaczonych 
granicach obszaru i terenu górniczego koncesji „POPIELEWO II”. 
 
4. Rolnictwo 
W zakresie działań związanych z szeroko pojętym rolnictwem w ramach działalności Wydział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią  w 2021 r.  podjął następujące 
działania: 
1. Wydano 19 zaświadczeń o pracy w gospodarstwie w celu potwierdzenia okresów pracy                       
w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia. 
2. Potwierdzono zawarcie 53 umów dzierżawy na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. 
3. Wydano 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych na obszarze 2 ha na terenie 
gminy Koronowo. 
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4. Wystosowano apel do mieszkańców gminy Koronowo dotyczący zgłaszania gospodarstw 
utrzymujących drób i inne ptactwo w związku z wykryciem na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
5. Gmina Koronowo w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa, zawarła umowę z Okręgową 
Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, na 
prowadzenie w roku 2021 monitoringu gleby na terenie gminy Koronowo. W związku                          
z powyższym w 2021 r. wykonano badania 821 próbek glebowych na zawartość 
makroelementów, pobranych z 66 gospodarstw.  
6. Dokonano inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej znajdujących się na terenie gminy Koronowo. Deklarację o posiadanych odpadach 
złożyło 110 rolników. 
7. Złożono wniosek do programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącego możliwości dofinansowania do 
usuwania folii rolniczych, siatki, sznurków do owijania balotów czy opakowań po nawozach                  
i typu Big Bag. Wniosek uzyskał ocenę pozytywną.  Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Około 
146 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Koronowo ma zostać 
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 
8. We wrześniu 2021 r. rozpropagowano, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację 
o zagrożeniu wystąpieniem suszy rolniczej na obszarze gminy Koronowo na glebach 
kategorii   I dla upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, 
krzewy owocowe i rośliny strączkowe. Szkody rolnicze wywołane suszą mogły być zgłaszane 
przez producentów rolnych w terminie do 15.10.2021 roku wyłącznie za pośrednictwem 
aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą" poprzez profil zaufany. 
 
5. Geodezja i kartografia 
W ramach prawa geodezyjnego i kartograficznego Wydział Nieruchomości i Gospodarki 
Komunalnej  w 2021 r. podjął następujące działania: 
1. Wszczęto 77 postępowań w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. 
2. Wydano 69 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 
3. Wydano 1 zaświadczenie o odrębności nieruchomości, tj. działce odrębnie oznaczonej                
w katastrze nieruchomości, na które nie jest wymagane wydanie decyzji zatwierdzającej podział. 
4. Wszczęto 5 postępowań rozgraniczeniowych. 
5. Wydano 5 decyzji zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości. 
6. Wydano 10 zgód na dysponowanie nieruchomościami gminnymi do celów budowlanych. 
 
6. Gospodarka nieruchomościami 
W ramach zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami: 
1. Złożono na ręce Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 wnioski o przekazanie Gminie 
Koronowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 
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2. Na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nieodpłatnie przekazano Gminie 
Koronowo mienie stanowiące własność Skarbu Państwa w ilości 13 działek (8 w Koronowie,               
3 w Samociążku, 2 w Starym Jasińcu). 
3. Zbyto 5 gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, za łączną kwotę wykupu 
171.742,00 zł. 
4. Zbyto 8 nieruchomości w trybie zorganizowanych przetargów i bezprzetargowo, za łączną 
kwotę wykupu 3.084.847,00 zł.  
 
7.  Infrastruktura drogowa 
1. Łączna długość dróg publicznych w granicach administracyjnych miast: 29,694 km,                            
o powierzchni 161,132 km2, w tym 7,441 km o nawierzchni gruntowej. Suma powierzchni 
chodników i ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miast wynosiła 363,00 m2. 
2.  Łączna długość dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast: 211,165 km,                   
o powierzchni 992,055 km2, w tym 16,200 km o nawierzchni gruntowej.  
Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych poza granicami administracyjnymi miast 
wynosiła 2154,000 m2. 
3. Podjęto Uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych -  ul. Zbożowa                       
w Koronowie, dz. ewid. nr: 1081/3, 1081/33, 1097/39, 1097/42, 1094/3, część 1094/32, część 
995/15, 1097/15, 1097/37, część 1103/17, 1097/115, 1104/11, 1097/104, 1106/28, 1107/6, 
1108/6, 1109/11, 1110/11, 160/5 
4. Podjęto Uchwałę nr  XLVIII/419/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 listopada 2021 r.                   
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 
5. Przeprowadzono remont dróg ul. Klasztornej w Koronowie oraz dz. 150/2 obręb Nowy Dwór 
poprzez położenie nakładki asfaltowej. 
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8. Gospodarka wodno-ściekowa 
1. Na terenie Gminy Koronowo łączna długość sieci wynosiła:  
- sieć wodociągowa: 375,9 km 
- sieć kanalizacji sanitarnej: 126,2 km 
- sieć kanalizacji deszczowej: 8,2 km. 
2. Ilość odbiorców usług w gminie: korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
wyniosła: 3 250 odbiorców, w tym tylko z sieci wodociągowej: 3 511, tylko z sieci kanalizacyjnej: 
69 odbiorców. 
3. Prowadzona i cały czas aktualizowana jest ewidencja zbiorników bezodpływowych                            
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec 2021 r. zewidencjonowano: 1 762 szt. 
zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych i 237 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków bytowych. 
4. Udzielono 6 dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem  i instalacją 
przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 31.783,46 zł. 
 
9. Inne działania 
1. W obszarze publicznego transportu drogowego wydano łącznie: zaświadczenie                                     
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,  6 zezwoleń na dokonywanie przewozów 
pasażerskich oraz 9 wypisów, 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego                     
w zakresie przewozu osób taksówką, 4 uzgodnienia  z przewoźnikami w temacie korzystania                     
z przystanków usytuowanych na terenie miasta i gminy Koronowo na drogach gminnych, 
częstotliwości kursów linii autobusowych i tworzenia nowych linii. 
2. Uzyskano dopłatę ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie 
nowoutworzonej linii Wiskitno – Koronowo w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powyższa linia funkcjonowała do                          
31 grudnia 2021 roku. 
3. Złożono pozytywnie rozpatrzony wniosek na linię gminną na rok 2022, linia zacznie 
funkcjonować od 15 czerwca 2022 r. i przebiegać będzie na trasie Wiskitno – Wierzchucin 
Królewski – Krąpiewo – Salno – Koronowo. 
4. W obszarze dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych sprawowano  opiekę nad 
grobami i miejscami pamięci narodowej, dbano o estetykę tych miejsc oraz  upamiętnianie 
wydarzeń historycznych. Uzyskano dodatkowe środki na remont dwóch mogił usytuowanych 
na cmentarzu parafialnym w Mąkowarsku, poległych nieznanych kobiet oraz 8 więźniów 
politycznych w czasie II Wojny światowej w wysokości 7 tysięcy złotych. Prowadzona była  
współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach grobów wojennych 
i miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo, sporządzono 
wykaz mogił i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.  
5. Zakupiono 61 koszy ulicznych, które zostały zamontowane na terenie Gminy Koronowo,                      
w tym 41 koszy na terenie Koronowa i 20 koszy w miejscowościach Sokole Kuźnica, Osiek, Nowy 
Jasiniec, Stary Jasiniec, Gogolinek, Wtelno, Salno i Więzowno. 
6. Zakupiono 11 ławek z przeznaczeniem na teren miasta Koronowa, które zostały 
zamontowane przy Al. Wolności, ul. Wąskotorowej i ul. Przemysłowej. 
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7. Wymieniono 7 wiat przystankowych  na przystankach autobusowych w Koronowie, 
Samociążku, Lucimiu i Hucie oraz posadowiono 5 nowych wiat przystankowych na przystankach 
zlokalizowanych w Koronowie, Samociążku, Bytkowicach i Morzewcu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wykonano rozbiórkę budynków gospodarczych usytuowanych na działce nr 1221/1 
położonej przy ul. Klasztornej w Koronowie wraz z pracami towarzyszącymi. 
9. Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową niezbędną do wykonania rozbiórki 
budynku o nr ewid. 3983 na działce 1250/5 obręb Koronowo, oraz budynku o nr ewid. 48 na 
działce 87 obręb Osiek. 
10. Gmina wydatkowała kwotę 586.392,00 zł na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie Sp. z o.o. udziałów, co umożliwiło Spółce zakup 
walca drogowego oraz wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków                                
w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”                 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
 
8.4. Gminne instytucje kultury oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji                    
w Koronowie 
 
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie jest koordynatorem działalności kulturalnej      
na terenie całej gminy. Poza kreowaniem kultury na terenie miasta, kieruje on również pracą 33 
świetlic MGOK. Do zadań pracowników świetlic należy animowanie wydarzeń kulturalnych                      
w miejscowościach w których znajdują się świetlice, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci                    
i młodzieży oraz integracja mieszkańców. 
 



 

 

________________________                           ____________________________               
 
 

RAPORT O STANIE GMINY KORONOWO 

114 

Siedziba główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w budynku przy ul. Szosa 
Kotomierska 3 (1. piętro oraz pomieszczenia dawnej stołówki). Część działalności Ośrodek 
prowadzi w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie (ul. Sienkiewicza 2), a w terenie                         
w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, 
Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko 
Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, 
Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, 
Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno. W części miejscowości w sąsiedztwie świetlic 
znajdują się również place zabaw dla dzieci, a ponadto  w niektórych kompleksy sportowo-
rekreacyjne. 
 
W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia 
epidemicznego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie ograniczył w 2021 roku 
działalność kulturalną.  W zależności od wprowadzonych zakazów i nakazów dostosował swoją 
działalność w zakresie dozwolonym prawem. Działania podejmowane przez MGOK były ściśle 
związane z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzanymi przez rząd. Mając na uwadze 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 działania MGOK częściowo przeniosły 
się do internetu, a od czerwca 2021 r. wróciły w formie stacjonarnej i prowadzone były według 
aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów.  
 
1. Imprezy i koncerty: 
- Mini koncert z okazji Dnia Kobiet – online (08.03.2021 r.); 
- Mini ,,Koncert wiosenny” - online (24.03.2021 r.); 
- Dzień Dziecka z teatrem w CK Synagoga (01.06.2021 r.), 
- Dzień Dziecka w świetlicach – (od 31.05.2021r. do 26.06.2021r.) – organizacja dnia dziecka                   
w świetlicach wiejskich w Wiskitnie, Nowym Jasińcu, Dziedzinku, Starym Jasińcu, Salnie, Okolu, 
Mąkowarsku, Łąsku Wielkim, Sitowcu i Lucimiu; 
- Półkolonie letnie – 4 turnusy (I turnus 05.07.2021 r.-16.07.2021 r.), (II turnus 19.07.2021 r. –
30.07.2021 r.), (III turnus 02.08.2021 r.-13.08.2021 r.), (IV turnus 16.08.2021 r.-27.08.2021 r.); 
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- Targi Edukacji Artystycznej i koncert zespołu PARTYZANT w CK Synagoga (27.08.2021 r.); 
- Piknik Klubu Seniora ,,Grabina” - ośrodek harcerski Pólko (31.08.2021 r.); 
- Zakończenie lata w Starym Jasińcu – (11.09.2021 r.); 
- Wystawa fotografii w CK Synagoga ,,Zdobywcy Północy” - (17.09.2021 r.); 
- Szuwarowe Szanty – Samociążek (18.09.2021 r.); 
- Festyn w Glinkach – (18.09.2021 r.); 
- Hiphopowe pożegnanie lata – koncert (Hinol/Polska Wersja), (19.09.2021 r.); 
- Obchody rocznicy Bitwy pod Koronowem ,,Średniowieczne Harce” w CK Synagoga –  
  (09.10.2021 r.); 
- Klub seniora ,,Grabina” Wieczornica dla upamiętnienia Odzyskania Niepodległości –    
  (09.11.2021 r.); 
- Mikołajkowy Czas Niespodzianek w CK Synagoga – (04.12.2021 r.); 
- Jarmark Świąteczny – warsztaty bożonarodzeniowe prowadzone przez MGOK –  
   (11.12.2021 r.). 
 
2. Zespoły i formy działające w MGOK  
- Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej online (od 01.01.2021r.), (od 18.03.2021r.                            
do 03.06.2021r.)- zajęcia online dla członków młodzieżowej orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, 
puzon/waltornia, trąbka, stacjonarnie (od 23.02.2021 do 16.03.2021r.), (od 08.06. 2021 r.                       
do 31.08.2021 r.); 
- Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” (od 01.01.2021 r.) - cykliczne zajęcia kapeli 
podwórkowej „Koronowiacy” odbywające się w każdy wtorek i piątek; 
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych: online (od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.)  - 
odbywająca się według indywidualnego harmonogramu, stacjonarnie (01.06.2021 r.)  - cykliczne 
zajęcia gry na instrumentach klawiszowych odbywające się według indywidualnego 
harmonogramu; 
- Zajęcia wokalne zespół Ananasy od Nowa i Replika Nova online (od 01.01.2021 r.                               
do 31.05.2021 r.), stacjonarnie (od 05.06.2021 r.) - odbywające się w każdą sobotę w CK 
Synagoga; 
- Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand stacjonarne (od 09.06.2021 r.) - cykliczne zajęcia 
odbywające się w każdy poniedziałek i środę; 
- Zajęcia plastyczne (od 09.06.2021 r. - 23.06.2021 r.) - cykliczne zajęcia odbywające się  w każdą 
środę; 
- Koło Brydżowe (od 11.06.2021 r.) - cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek; 
- Integracyjne spotkania Klubu Seniora „Grabina” (od 15.06.2021 r.) - cykliczne spotkania 
odbywające się co drugą środę miesiąca; 
- Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury stacjonarnie (od 01.06.2021 r.) - 
zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się 
minimum dwa razy w tygodniu w 25 placówkach zgodnie z harmonogramem pracy danej 
świetlicy; 
- Wesołe Gospodynie (od 23.06.2021 r.) - cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające 
się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze; 
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- Nowe formy zajęć stacjonarnych z zakresu edukacji artystycznej MGOK (od 01.09.2021 r.) - 
warsztaty perkusyjne w każdy wtorek, nauka gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, 
basowej i ukulele w każdą środę, Mini Ananasy w każdą sobotę, warsztaty rzeźbiarskie w środę; 
-  Wznowienie stacjonarnych zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej (od 01.09.2021 r.) - zajęcia 
indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się                    
w każdy wtorek i czwartek; 
Szkoła Tańca Bailamos (od 06.09.2021 r.) - zajęcia taneczne w 4 grupach tj. (brzdące 4-6 lat, 
latino girls 7-10 lat, hip hop 7-10 lat, latino solo dla pań); 
- Wznowienie zajęć plastycznych (od 22.09.21 r.) - cykliczne zajęcia odbywające się w każdą 
środę; 
 
3. Inne: 
- Qulturalnie z koronawirusem (od 08.01.2021 r. 
do 28.05.2021 r.) - odcinki emitowane na kanale 
You Tube poświęcone kulturze, wyemitowano 
21 odcinków.  
- MGOK Online (od 01.01.2021 r. do 30.05.2021 
r.) - na platformie MGOK Online emitowane                
są zajęcia prowadzone przez opiekunów 
świetlic oraz instruktorów MGOK, jak również 
inne formy aktywności: kreatywne zajęcia dla 
dzieci, zagadki i quizy z wiedzy o kulturze, filmy 
edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, lekcje muzyki, domowe eksperymenty 
naukowe, „Co za historia” - lekcje historii w luźnej formie, bajki i wiersze dla najmłodszych, filmy 
nawiązujące do tradycji kulturalnych, „Akademia Pana Ząbka” - program satyryczny dla dzieci, 
porady pedagogiczne – seria filmów dotycząca bieżących problemów społecznych, 
psychologicznych i pedagogicznych; 

 
- Konkurs ,,Pisanka online” - (od 15.03.2021 r. - 05.04.2021 r.); 
- Konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci ,,230 rocznica Święta Konstytucji 3 maja” -               
(od 27.04.2021 r. - 07.05.2021 r.); 
- Jednodniowa wycieczka Klubu Seniora ,,Grabina” do Brzeźna – (05.07.21 r.), wyjazd 
integracyjny członków klubu nad morze; 
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- Wycieczka na zakończenie wakacji do Familii Parku w Bydgoszczy – (31.08.2021 r.), wycieczka 
przeznaczona dla wszystkich dzieci biorących udział we wszystkich 4 turnusach półkolonii 
letnich; 
- KLOCKOWE L-Maszyny warsztaty techniczne dla dzieci w świetlicach Stary Jasiniec, Nowy 
Jasiniec i Glinki – (04.09.2021r.) jednodniowe warsztaty techniczne oparte na klockach Lego.  
- Wyjazd do Lichenia – (23.10.2021 r.), organizacja wycieczki do Lichenia dla klubu Seniora 
,,Grabina”; 
- Założenie sztabu WOŚP działającego przy MGOK – (26.10.2021 r.) - organizacja 30 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
- Konkurs na ,,Kartkę Bożonarodzeniową 2021 r” - (od 15.11.2021 r. - 08.12.2021 r.); 
-  Wydanie kalendarza w ramach projektu ,,Koronowo Naturalnie Inspirujące organizacja 
wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne                       
i turystyczne Gminy Koronowo”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 
PROW na lata 2014-2020. - (03.12.2021 r.), opracowanie kalendarza w celu promowania walorów 
przyrodniczych i turystycznych gminy Koronowo wśród najmłodszych, w oparciu o prace dzieci 
i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym ,,Cztery pory roku w Synagodze” 
organizowanym przez MGOK; 
- Wydanie puzzli i kolorowanki w ramach projektu ,,Koronowo Naturalnie Inspirujące 
organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, 
historyczne i turystyczne Gminy Koronowo”, współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,,Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego PROW na lata 2014-2020. - (23.12.2021 r.), opracowanie puzzli i kolorowanki w celu 
promowania walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Koronowo wśród 
najmłodszych. 
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2. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie 

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Koronowo w 2021 roku tworzyły następujące placówki 
biblioteczne: 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie; 
 Filia dla dzieci w Koronowie; 
 Filia w Buszkowie; 
 Filia w Mąkowarsku; 
 Filia w Wierzchucinie Królewskim, 
 Filia szkolno-publiczna we Wtelnie, 
 Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie, 
 Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie. 

Zbiory biblioteczne 
Źródło finansowania Książki Książki na CD Publikacje dostarczane 

drogą elektroniczną 
ilość kwota Ilość kwota Ilość kwota 

Budżet biblioteki 1011 27.928,59 50 1.324,28 80+26 13.350,69 
Dotacja MKiDNiS 933 20.645,00 --- ------------ -------- ------------ 
Ogółem 1.944 48.537,59 50 1.324,28 80+26 13.350,69 

 
Zakupu książek dokonano z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży – 48%, literatury 
popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży – 5%, literatury pięknej dla dorosłych czytelników – 
41% oraz popularnonaukowej dla dorosłych – 6% 
 
Czytelnicy i wypożyczenia  

1. Liczba czytelników - 2.953 
2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 57.803 
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 6.317  
4. Liczba wydarzeń bibliotecznych – 47 
5. Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 1.638 
6. Liczba kół czytelniczych i innych – 6 
 

Działalność upowszechnieniowa biblioteki  - przykładowe wydarzenia 
Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać  o lekturze, 
poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Spotkania DKK odbywały się w formie online 
jak również stacjonarnie w dniu 22.11.2021 r. – spotkanie i dyskusja klubu nt. „Godziny 
zagubionych słów” Nataszy Sochy; 13.12.2021 r. – spotkanie  i dyskusja klubu nt. „Zwyczajnej 
kobiety” Anny Płowiec. 
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Wciągnięci w szydełko – cykliczne spotkania pasjonatek szydełkowania. 
Spotkanie autorskie z Magdaleną Stykałą promujące jej książkę „Grunt pod nogami” 
Spotkanie odbyło się 18.10.21 a wzięło w nim udział 18 osób. 
Nasza biblioteka brała udział w  ogólnopolskiej akcji,  „ Z książką na start, czyli Mała Książka 
Wielki Człowiek” – rodzice dzieci mogą odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami 
i karty małego czytelnika do zbierania naklejek – punktów za każde odwiedziny w bibliotece 
połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym 
miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego. 
 

   
 
Czytelnicy zamawiali książki telefonicznie, e-mailowo lub zdalnie poprzez katalog online                
i zgłaszali się po odbiór zamówionych materiałów. Wszystkie publikacje zlokalizowane                          
w czytelni również wypożyczane były do domu. Ważnym był fakt, że udało się nie ograniczać 
działalności biblioteki w tym trudnym czasie i sprawić aby mieszkańcy naszego regionu mieli 
ustawiczny dostęp do lektury i tej formy kultury.  
Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom  dostęp do  publikacji na platformie 
libra.ibuk.pl oraz kody dostępu  do Legimi (ebooki.)  Zainteresowanie tą wygodną formą 
dostępu do książki było bardzo duże a wprowadzenie stanu epidemicznego przyczyniło się do 
kolejnego wzrostu zainteresowania czytelników naszej biblioteki ebookami. 
Uruchomiona została forma wypożyczeń Książka na telefon skierowana do osób chorych, 
starszych, z niepełno sprawnościami. Osoby, które nie mogą dotrzeć z różnych przyczyn do 
biblioteki mogą telefonicznie zamówić książki a bibliotekarze je dostarczą. Forma ta z przyczyn 
logistycznych funkcjonowała tylko na terenie miasta. Osoby z odległych zakątków gminy mogły  
w tej sytuacji korzystać z dostępu zdalnego do Legimi, otrzymując miesięczny kod dostępu.  
 
We wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego 
mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania 
wolnego czasu i były to m.in.: 
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- #niezostawiamczytelnika# - Całoroczne usługi informacyjne oparte o system IT,  w zakres 
których wchodziły akcje realizowane na tablicy FB, przesyłanie pocztą mailową materiałów 
(skany książek, artykułów, zestawień bibliograficznych), 
- Łączy nas pamięć#ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile -19 IV Akcja Żonkile 78 rocznica 
powstania w getcie warszawskim udział w akcji społeczno-edukacyjnej organizowanej przez 
Muzeum POLIN w Warszawie, 
- Noc Kupały – tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej, wicie wianków (impreza plenerowa), 
- Światowy dzień pszczoły – siejemy łąkę akcja ogólnopolska we współpracy z Fundacją Łąka 
– (54 osoby impreza plenerowa), 
- Surermocni w oparciu o przyznany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne certyfikat 
Aptekarz Literacki i znak jakości „Księgozbiór na zdrowie” prowadzono zajęcia 
biblioterapeutyczne. Izolacja spowodowana rozprzestrzeniająca się pandemią znacząco  
zaburzyła funkcjonowanie w grupach społecznych takich jak klasa, grupa rówieśnicza. Rośnie 
liczba małych pacjentów objętych specjalistyczna opieką psychologiczno- psychiatryczną, 
- Przerwa na czytanie - udział w międzynarodowej akcji bicia rekordu czytania na przerwie.                  
W X 2021 łącznie czytało 377 586 osób ( w tym zacnym gronie znalazła się również bibliotekarka 
pracująca w filii bibliotecznej w Buszkowie ). Akcja realizowana w ramach Międzynarodowego 
Miesiąca bibliotek Szkolnych i kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, 
- Dzień Pluszowego Misia – konkurs plastyczny polegający na wykonaniu dowolną techniką 
pracy plastycznej przedstawiającej swojego ulubionego misia. W konkursie wzięło udział 18 
czytelników filii w Wierzchucinie w wieku od 3 do 10 lat. Uczestnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi, 
- Z Dysleksja pod rękę  - warsztaty dla nauczycieli i rodziców poruszające problem dysleksji.  
Szczególny nacisk kładziemy na wczesne diagnozowanie i wprowadzanie działań 
wspomagających w przypadku oferty bibliotecznej jest to gromadzenie odpowiedniego 
księgozbioru ułatwiającego tak proces terapeutyczny realizowany przez Rodziców jak                            
i odpowiednią ofertę literatury dziecięcej korelując tekst drukowany i audiobooki.                                  
We wczesnym wspomaganiu ważnym element stanowi książka do słuchania, która umożliwia 
w sposób jak najmniej obciążający zapoznanie się z treścią lektury. W celu przybliżamy 
użytkownikom biblioteki ofertę literatury przystosowanej do potrzeb tak rodzica jak i dziecka                  
i każdego roku wzbogacamy księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze z zakresu metodyki 
pracy, oraz książkę czytaną. Istotnym jest by przy współpracy z nauczycielami prezentować 
bogactwo oferty proponowanej przez Bibliotekę Publiczną. W roku 2021 ze względu na 
panującą pandemię zmuszeni byliśmy zrezygnować z pokazu gier planszowych i metod 
usprawniających z udziałem dzieci. Prowadzone warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem 
ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń wśród rodziców, nauczycieli i dzieci. 
- Kartka za uśmiech - akcja charytatywna, której beneficjentami stali się mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Koronowie. Założeniem było przygotowanie w okresie  od 9 do 17 
grudnia 2021 roku kartki świątecznej i dostarczenie jej do biblioteki w Buszkowie. Wszystkie 
zebrane kartki 20 grudnia zostały przekazane do DPS-u. Do akcji włączyli się harcerze                      
z 17 Koronowskiej Starszoharcerskiej Drużyny Poszukiwacze, dzieci z Rodzinnego Domu 
Dziecka Gromadka z opiekunami Anitą i Tomaszem Jaszkowskimi, Uczniowie i Grono 
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Pedagogiczne SP w Buszkowie oraz Uczniowie z ZSZ im. Generała Maczka w Koronowie pod 
opieką p. mgr Magdaleny Pytlik. Przygotowano i przekazano 120 kartek świątecznych wraz                                
z życzeniami świątecznymi, wnosząc tym samym odrobinę ciepła i uśmiechu do życia ludzi                  
w wielu przypadkach osamotnionych przez swoją chorobę. Dzięki darczyńcom i samorządowi 
uczestnicy akcji otrzymali symboliczne upominki niespodzianki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie został utworzony  w sierpniu 2008 r. 
Jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
Działalność MGOSiR-u skupia się na utrzymaniu bazy sportowej, którą w 2021 r.                                       
w szczególności stanowiły hala sportowo-widowiskowa w Koronowie, stadion miejski                        
w Koronowie, tereny rekreacyjno-sportowe na Osiedlu Tuszyny w Koronowie, plaża miejska                     
w Pieczyskach, park rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych przy ul. Wąskotorowej                          
w Koronowie, kompleks boisk „ORLIK 2012”  w Koronowie, kort tenisowy przy ul. Wąskotorowej 
w Koronowie, kompleks rekreacyjny (plac zabaw + strefa fitness) przy ul. Pomianowskiego                       
w Koronowie, place zabaw – przy ul. Witosa, Spacerowej  i Różanej w Koronowie oraz kort 
tenisowy przy ul. Klasztornej  w Koronowie, PUMPTRACK ul. Wąskotorowa w Koronowie, Street 
Workout ul. Pomianowskiego w Koronowie. 
 
Organizowane wydarzenia: 
 
1. Punkt szczepień przeciwko COVID 19 05.05.2021 r. - 30.09.2021 r. 
2. Piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje” w Pieczyskach 17.07.2021 r. 
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3. XIII edycja Polonez CUP 24.07.2021 r. 
Na turniej zjechali się prawdziwi pasjonaci siatkówki plażowej z całego województwa. Poziom 
zawodów jak zawsze nie zawiódł kibiców i organizatorów, a cały turniej obfitował w wiele 
imponujących zagrań. 
4. Targi sportowe 29.09.2021 r. 
Kluby, organizacje i stowarzyszenia 
sportowe, prowadzące zajęcia w MGOSiR           
w Koronowie prezentowały swoją ofertę 
oraz umiejętności. 
5. Jarmark świąteczny 11.12.2021 r. 
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Z powodu pandemii większość imprez i wydarzeń sportowych organizowanych przez ośrodek 
zostało odwołanych/ograniczonych.  
 
Inwestycje i remonty: 
- wykonanie monitoringu cyfrowego w budynku hali sportowo-widowiskowej; 
- wykonanie instalacji internetowych w budynku hali sportowo-widowiskowej; 
-  bieżące naprawy (remonty) obiektów będących w administracji MGOSiR. 

 

8.5. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Koronowie 
 

Świadczenia medyczne udzielane przez SPZOZ w roku 2021 to: Podstawowa Opieka  
Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Opieka Psychiatryczna i Leczenie 
Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Stomatologia, Ratownictwo Medyczne, Transport 
Medyczny. 
 

Dane statystyczne w zakresie działalności SPZOZ dla roku 2021 przedstawiają się następująco:  
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 
Liczba zadeklarowanych pacjentów na 31.12.2021 r. – 10 268 
Przychodnia Rejonowa  w Koronowie  
Liczba porad ogółem – 28 079   
Poradnia Ogólna liczba porad – 21 113   
Poradnia Dziecięca liczba porad – 6 966 
w tym teleporady – 9 539 
Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Mąkowarsku 
Liczba porad ogółem – 7 063 
Poradnia Ogólna liczba porad – 6 334  
Poradnia Dziecięca liczba porad –729 
w tym teleporady   - 2 819  
Transporty w POZ – 294 
Świadczenia wykonywane dla pacjentów z COVID-10 - 373 
  

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 
Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska – 7 024 
Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska – 202 
w tym teleporady  - 2 250 
Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska – 1 434 
Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Pielęgniarska  - 119  
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ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 
Przychodnia Rejonowa w Koronowie 
Świadczenia pielęgniarskie – 8 530 
Świadczenia położnej – 2 513 
Gabinet zabiegowy -1 812 
 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mąkowarsku 
Świadczenia pielęgniarskie – 3 844 
Świadczenia położnej  - 796 
Gabinet zabiegowy - 819 
 

STOMATOLOGIA 

Przychodnia Rejonowa w Koronowie 
Liczba pacjentów  - 1 129 
Liczba porad / punktów  - 2 496 / 212 731 
Liczba protez  - 28 
 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mąkowarsku 
Liczba pacjentów - 141 
Liczba porad/punktów - 319/ 65 875 
Liczba protez  - 51 
 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Poradnia Liczba porad Liczba pacjentów 

Alergologiczna 2 023 588 

Chirurgii ogólnej 1 841 741 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 4 141 1 550 

Dermatologiczna 722 431 

Ginekologiczno-położnicza 3 387 1 067 

Kardiologiczna 1 873 815 

Neurologiczna 3 635 1 367 

Okulistyczna 1 424 774 

Otolaryngologiczna 1 645 1 029 

Urologiczna 1 055 706 
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PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO  I LECZENIA UZALEŻNIEŃ 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Liczba pacjentów - 659 
Liczba porady – 1 759   
 
Poradnia Psychologiczna 
Liczba pacjentów - 67 
Liczba porad - 413 
 
Poradnia Leczenia Uzależnień 
Liczba pacjentów - 51 
Liczba porad - 587 
 

REHABILITACJA LECZNICZA 

Poradnia Rehabilitacyjna 
Liczba pacjentów - 208  
Liczba porad - 338 
 
Poradnia Fizjoterapii 
Liczba pacjentów - 855   
Liczba zabiegów -39 448 
 

PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 
Pomoc udzielana jest w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia. 
W 2021 r. w mieście i gminie Koronowo funkcjonowały 2 zespoły Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. SPZOZ jest dysponentem: ZRM „S” i ZRM „P”. 
Wyjazdy w 2021 r.: 
- Zespół Specjalistyczny „S”- 1 093 
- Zespół Podstawowy „P” – 1 626 
 

ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO 
 
Zespół Transportu Medycznego udziela świadczeń w przypadku konieczności transportu 
medycznego, między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia  w zakresie leczenia 
szpitalnego w szczególności w przypadku: 
1)    konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym; 
2)    konieczności zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym. 
Świadczeń udzielają Ratownicy Medyczni. Ze względu na dyslokacje zespołów, stacjonuje on              
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mąkowarsku. 
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE 
 

WYKONANIE BADAŃ- sposób wykonania ILOŚĆ WYKONANYCH BADAŃ 
na miejscu 41 524 
w innych jednostkach, szpitalach 1 988 
odpłatnych 5 829 
Razem 49 341 
Liczba przyjętych pacjentów 8 715 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 
 

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy     
- wykonano 325 badań ( w 2020r. 301 badań), 
- program finansowany przez NFZ. 
 
Program Profilaktyka 40+ 
- zgłosiło się 46 osób. 
 
Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, 
skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu 
niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu                      
oraz jego rodzinie 
- program finansowany przez Gminę Koronowo w kwocie 
40.000,00 zł, 
- wykonano 1 346 świadczenia – porady specjalistyczne, 
ćwiczenia rehabilitacyjne, porady logopedyczne, 
psychologiczne u 106 dzieci.  

 

 

 

Nazwa  badania Ilość wykonanych badań 
RTG 3 374 
USG 1 938 

EKG 745 

ECHO SERCA 261 
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FINANSE 

KONTRAKTY – WYKONANIE W 2021 r.  oraz  PLAN NA ROK 2022 

RODZAJ ŚWIADCZENIA PLAN  - ROK 2021 WYKONANIE -            
ROK 2021 

PLAN NA ROK 2022 

PODSTAWOWA OPIEKA 
ZDROWOTNA 3 923 946,84 4 006 222,51 4 011471,96 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA 
MEDYCZNA 835 952,40 837 952,40 857 638,75 

AMBULATORYJNA OPIEKA 
SPECJALISTYCZNA 1 505 614,33 1 545 913,64 1 565 106,32 

PSYCHIATRIA 142 293,74 187 638,96 171 075,76 

REHABILITACJA 
228 842,32 311 938,20 274 152,64 

STOMATOLOGIA 277 200,00 339 186,87 297 360,00 

TRANSPORT MEDYCZNY 
1 095 000,00 1 126 573,00 1 227 495,00 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 
3 057 229,80 4 207 510,60 3 910245,00 

SZCZEPIENIA  
0,00 882 970,90 0,00 

POZOSTAŁE UMOWY Z NFZ 
ZWIĄZANE Z COVID 0,00 152 448,86 0 

RAZEM:  11 066 082,43 13 598 355,94 12 314454,43 

 
PORÓWNANIE FINANSÓW Z LATAMI POPRZEDNIMI (W ZŁ) 

 
 

SYTUACJA FINANSOWA 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

KOSZTY DZIAŁANIA JESDNOSTKI 
W ROKU 9 683 860,08 11 432 544,88 13 559 324,02 

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH 
KONTRAKTÓW 8 947 437,73 11 198 354,57 13 598 355,94 

SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH 295 760,98 245 807,92 199 849,00 

INNE 105 520,00 84 502,84 236 239,99 

EFEKT FINANSOWY W DANYM 
ROKU 

ZYSK 
335 141,37 

ZYSK 
96 120,45 

ZYSK 
475 120,91 
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ZAKUPY I INWESTYCJE 

Rodzaj Kwota 

Licencje na stanowiska komputerowe 18 083,09 zł 

Defibrylator Philips AED 4 975,38 zł 

Chłodziarka farmaceutyczna z konsolą do pomiaru i rejestracji 
temperatury 

6 564,51 zł 

Chłodziarka Amica 850,00 zł 
Stół do badań Panda 7 447,20 zł 
Zestaw komputerowy 9 000,00 zł 
 Laptopy 7 199,00 zł 

Stoliki zabiegowe  6 468,70 zł 
 Urządzenie wielofunkcyjne Canon  8 177,04 zł 
Monitor 390,00 zł 
 Drukarka LaserJet Pro 1 206,00 zł 
 Meble do gabinetu pielęgniarki środowiskowej  5 800,00 zł 
Kocioł gazowy Vitodens 100 w  15 006,00 zł 

Szafy i biurko kupiono na wyposażenie lek. POZ oraz rehabilitacji 2 590,00 zł 

Pulsoksymetry (2 szt.)  864,00 zł 

Pompy infuzyjne  7 605,96 zł 
Licencje na program Optima (księgowość, kadry, płace 3 203,17 zł 

Łóżko z materacem (3 szt. „S”, „P”)   4 088,28 zł  
Zestaw komputerowy (USG) 1 379,00 zł 
Meble recepcyjne z szafkami (sekretariat) 3 465,00 zł 

 Zestaw mebli do gabinetu zabiegowego (WOZ Mąkowarsko) 1 118,00 zł 
Zestaw mebli do przychodni 3 804,40 zł 

Stół rehabilitacyjny (kozetka – WOZ Mąkowarsko) 1 163,64 zł  

Stół rehabilitacyjny do masażu suchego dla niemowląt (przewijak – 
WOZ Mąkowarsko) 

660,00 zł  

Zestaw mebli dla zespołu „P” 910,00 zł  

Razem: 122 018,37 zł 
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8.6. Realizacja programów profilaktycznych i działań na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych 
 

W roku 2021 Gmina Koronowo dofinansowała realizację następujących programów 
profilaktycznych:   
1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu                 

o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”                       
opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  Program 
skierowany był do osób, które ukończyły 65 rok życia. Do programu  zostało 
zakwalifikowanych 80 osób z terenu gminy Koronowo.   

2. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” 
opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Program 
skierowany był do osób powyżej 60 roku życia.  Do programu zakwalifikowało się 27 osób.  

3. „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku 
zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” 
realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie. 
Programem objęto 106 dzieci.  

 
Kontynuowano wydawanie Metropolitalnej 
Karty Seniora 60+, której zasięg obejmuje 
wszystkie gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu 
Metropolia Bydgoszcz, w tym również Gminę 
Koronowo. W ramach programu seniorzy, 
którzy ukończyli 60 lat, mogą korzystać                            
z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych 
dla nich przez partnerów programu tj. firmy 
usługowe, sklepy medyczne, kawiarnie, 
kwiaciarnie, pensjonaty, sanatoria, basen, 
teatr i inne podmioty, które zgodziły się 
udzielać zniżek. W roku 2021 mieszkańcom gminy Koronowo wydano 10 kart. Karty te  są 
bezpłatne i bezterminowe. 
 
W roku 2021 wydano również 15 Ogólnopolskich Kart Seniora dla osób, które ukończyły             
60 lat. Karty te wydawane są bezpłatnie i upoważniają do zniżek  w wielu punktach w całej 
Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, 
instytucjach zdrowia i kultury. Organizatorem programu pn. „Ogólnopolska Karta Seniora” jest 
Stowarzyszenie MANKO – wydawca magazynu „Głos Seniora” z siedzibą w Krakowie. Gmina 
Koronowo jest partnerem w ramach „Programu Gmina Przyjazna i Ogólnopolska Karta Seniora”. 
 
 



 

 

________________________                           ____________________________               
 
 

RAPORT O STANIE GMINY KORONOWO 

130 

8.7. Opisowa informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. jest spółką powstałą        
w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, na mocy Uchwały nr XXXVI/285/16 Rady 
Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2016 r. Prowadzi działalność gospodarczą na 
podstawie Aktu Założycielskiego Spółki zawartego w formie aktu notarialnego z dnia 22 
grudnia 2016 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671235. Spółce nadano numer statystyczny 
REGON 36691930. Siedziba Spółki mieści się w Koronowie przy ulicy Aleje Wolności 4. Jedynym 
udziałowcem Spółki jest Gmina Koronowo.   
Organem sprawującym nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej    
działalności jest Rada Nadzorcza. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Koronowo               
i innych kontrahentów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania 
ścieków komunalnych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, bieżące utrzymanie dróg 
gminnych, administrowanie zasobami nieruchomości Gminy oraz świadczenie innych usług.  
Do najważniejszych zadań określonych na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest określenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spółka ma obowiązek zapewnienia sprawności 
posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prowadzenia wewnętrznej kontroli 
jakości wody, zapewnienia w sieci odpowiedniego ciśnienia wody oraz zawierania umów                      
o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone 
do sieci.  
Wydział Usług i Oczyszczania na podstawie zawartych z Gminą Koronowo umów, zajmuje się 
odbiorem odpadów zmieszanych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów selektywnie 
zbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
Odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, w tym domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno– wypoczynkowe odbierane są na podstawie indywidualnie zawartych umów z ich 
właścicielami. 
Ponadto do zadań wydziału należy: 
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych wskazanych przez Gminę Koronowo: 
zbieranie porzuconych odpadów, usuwanie ziemi i piasku, usuwanie opadłych liści, usuwanie 
trawy oraz chwastów z utwardzonych dróg i chodników, pielęgnacja krzewów i żywopłotów 
oraz roślin wieloletnich, koszenie trawy; 
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych wskazanych przez Gminę 
Koronowo: zbieranie porzuconych odpadów, zamiatanie terenów przystanków, opróżnianie 
pojemników na śmieci, usuwanie błota i śniegu, odchwaszczanie i koszenie terenów 
przystanków; 
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- utrzymanie czystości i porządku na terenach grobów wojennych, cmentarzy wojennych oraz 
miejsc pamięci narodowej wskazanych przez Gminę Koronowo: zbieranie porzuconych 
odpadów, koszenie trawy, dbanie o estetyczny wygląd grobów, cmentarzy i miejsc pamięci, 
pielęgnacja pobliskiej roślinności, usuwanie ziemi i piasku; 
- utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych: zbieranie porzuconych odpadów, 
odśnieżanie, usuwanie ziemi i piasku, usuwanie trawy i chwastów wzdłuż krawężników, drobne 
prace konserwacyjne, przycinanie krzewów i gałęzi;   
- zarządzanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Przemysłowej                       
w Koronowie;  
- obsługa miejsc handlowych przy ul. Witosa w Koronowie; 
- obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie gminy Koronowo. 
Wydział Usług i Oczyszczania w roku 2021, został doposażony o fabrycznie nowy samochód 
ciężarowy DMC 3,5 t w formie leasingu operacyjnego. 
 

 
W roku 2021 Zarząd Dróg Gminnych w Koronowie prowadził prace polegające na bieżącym 
utrzymaniu dróg gminnych w oparciu o umowę nr 3/2/2021 podpisaną pomiędzy Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. a Gminą Koronowo. 
Zarząd Dróg Gminnych w roku 2021 dokonał zakupu walca drogowego BOMAG. 

 



 

 

________________________                           ____________________________               
 
 

RAPORT O STANIE GMINY KORONOWO 

132 

Ponadto realizował zadanie pod nazwą ,,Fundusz Sołecki” w oparciu o umowę nr 3/2021 
podpisaną pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie                 
Sp. z o.o. a Gminą Koronowo. Prace  związane z „Funduszem Sołeckim” prowadzone były w 12 
Sołectwach zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo.  Zarząd Dróg Gminnych  wykonywał 
zadanie pod nazwą ,,zimowe utrzymanie dróg gminnych”, jak i również wykonywał prace na 
zlecenia zewnętrzne. Prace wykonane na zlecenia zewnętrzne: montaż ławek typu Praga na 
terenie miasta Koronowo, konserwacja pokładu mostu kolejki wąskotorowej nad doliną rzeki 
Brdy, przegląd przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Koronowo, 
montaż koszy ulicznych przy wiatach przystankowych położonych na terenie gminy. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.  jako zarządca 
zasobu mieszkaniowego Gminy Koronowo zgodnie z umową z Gminą Koronowo prowadził 
podstawowe czynności zapewniające właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową oraz 
bieżącą administrację nieruchomości. 
Ponadto ZGKiM Spółka z o.o. pełniła rolę zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu                
o stawkę 1,00 za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wykupionych i komunalnych. Zakład 
zarządzała w 2021 roku 52 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz 60 budynkami 
stanowiącymi gminny zasób mieszkaniowy.    
W roku 2021 Wydział Wodociągów i Kanalizacji skupiał swoje działania na zapewnieniu 
ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz kontroli technologii oczyszczania ścieków                   
na Oczyszczalni ścieków w Koronowie i Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno. 
Eksploatowano 20 Stacji Uzdatniania Wody oraz 48 przepompowni, w tym 5 tłoczni. Na bieżąco 
usuwano awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dokonano wymian legalizacyjnych 
1356 szt. wodomierzy głównych oraz 9 szt. wymian legalizacyjnych podliczników na wodę 
bezpowrotnie zużytą. Wydano 212 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Dokonano odbioru technicznego 114 szt. przyłączy 
wodociągowych i 44 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wykonano odpłatnie 47 szt. przyłączy wod.– 
kan. za łączną kwotę 158.244,35 zł netto. Ponadto Wydział świadczył odpłatne usługi w zakresie 
udrożnień przyłączy kanalizacyjnych, usunięcia awarii przyłączy wodociągowych                                       
i wewnętrznych instalacji wodociągowych. Wykonano 103 szt. czyszczenia kanalizacji za łączną 
kwotę 20.554,55 zł netto oraz szereg pozostałych zleceń komercyjnych za łączną kwotę 
70.726,17 zł netto. Wydział wykonał 286 szt. wywozów nieczystości płynnych z szamb za łączną 
kwotę 657.020,30 zł netto oraz wykonał 124 szt. wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków za łączną kwotę 45.213,00 zł netto. 
Sprzedaż wody w 2021 roku wyniosła 1.170.019 m3, co wygenerowało przychód 4.221.292,09 
zł netto. 
W roku 2021 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
zrealizował szereg inwestycji na obiektach związanych z infrastrukturą wodociągową                             
i kanalizacyjną, m.in.: 
- zakupiono pompy głębinowe, 
- zakupiono pompy ściekowe, 
- zakupiono sprężarki powietrzne, 
- wykonano termomodernizację budynku SW Stary Jasiniec, 
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- wykonano sieć wodociągową DN 110 mm o długości 1014 m w ul. Polnej w miejscowości 
Morzewiec na zlecenie Gminy Koronowo, 
- wykonano sieć wodociągową DN 110 mm o długości 1330 m w miejscowości Skarbiewo           
na zlecenie Gminy Koronowo, 
- wykonano modernizację piaskowników i budynku hali krat wraz szafą zasilająco-sterującą                                    
w Oczyszczalni ścieków w Koronowie, 
- wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno, 
- wykonano 3 sieci wodociągowe na zlecenie prywatnych inwestorów w miejscowościach 
Wierzchucin Królewski, Wtelno, Tryszczyn, 
- dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 4CX w leasingu operacyjnym, 
- wydzierżawiono pojazd specjalistyczny WUKO do czyszczenia kanalizacji na kolejny rok, 
- zakupiono elektronarzędzia, 
- wykonano przeglądy hydrantów i dokonano niezbędnych wymian. 
 

8.8. Promocja i turystyka  
 
Promocja gminy Koronowo to kreowanie jej pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku poprzez 
promowanie działalności samorządu, instytucji, klubów, stowarzyszeń itp. 
Działalność promocyjna w 2021 roku to głównie:  
  - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (np. kartki okolicznościowe, czapki, 
maseczki, koszulki, breloki, body niemowlęce, dodruk planu miasta i Zalewu Koronowskiego, 
krówki, sprzęt do wybijania monet, długopisy, smycze, odblaski, plecaki, namioty, kalendarze, 
koszulki, kubki, ramki do rejestracji); 
                                                          
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
- odświeżenie billboardów; 
- współpraca z mediami, prezentacja gminy w serwisach internetowych, produkcja filmów; 
- udział w różnego rodzaju konkursach, plebiscytach np. poprzez rekomendacje działaczy                         
z gminy Koronowo i zgłoszenia oraz rozpowszechnianie informacji  przedsięwzięciach; 
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- organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć, wydarzeń i imprez odbywających się                          
na terenie gminy Koronowo, np. konkurs fotograficzny pn. „Wiosenna Gmina Koronowo”, piknik                        
w Pieczyskach - otwarcie plaży po modernizacji, uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej 
żołnierzom III batalionu 22 pułku piechoty z 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty walczącym i poległym 
2 września 1939 roku na przesmyku pomiędzy jeziorami Krzywe i Piaseczno w Kadzionce                               
i inscenizacja bitwy, Dożynki Gminne, "Piłka, Siatka, 
Mistrz", Obchody Święta Niepodległości, Jarmark 
Świąteczny. Pandemiczna sytuacja oraz związane z nią 
ograniczenia nie pozwoliły na organizację wielu 
cyklicznych, dużych wydarzeń; 
- bieżące informowanie mieszkańców o planach, 
zamierzeniach i działalności samorządu np. poprzez 
organizację spotkań on-line (live) z Burmistrzem 
Koronowa; 
- bieżąca działalność w zakresie aktualizacji stron 
internetowych i portali informacyjno- promocyjnych, społecznościowych, aktualizacji treści 
wyświetlanych na monitorach. 

 
Gmina Koronowo posiada: 

 własną stronę internetową 
https://www.koronowo.pl/,  

 profil na portalu Facebook 
https://www.facebook.com/gminakoronowo 

 kanał na YouTube 
https://www.youtube.com/c/GminaKoronowo. 
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Gmina Koronowo w 2021 r. była członkiem różnych organizacji, działających m.in. w zakresie 
turystycznym, historycznym, promocyjnym, samorządowym itd. Byliśmy członkami: Kujawsko-
Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, 
Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.  
Gmina Koronowo posiada 3 partnerów zagranicznych. Są to Gmina Senden w Niemczech, 
Gmina Spinetoli we Włoszech i Samorząd Rejonu Wileńskiego z Gminą Czarny Bór na Litwie.  
 
Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie był czynny przez cały rok 2021.  
Od stycznia do końca kwietnia oraz w listopadzie i grudniu placówka była otwarta w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, natomiast od maja do końca października                                
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz od maja do końca września, także w soboty                  
i niedziele. 
 
W 2021 roku nastąpiła zmiana lokalizacji. Od początku 
maja, ze względu na przebudowę budynku, Punkt 
funkcjonował przy ul. Sienkiewicza 4). Wcześniej nastąpiło 
zabezpieczenie eksponatów i materiałów Punktu, które 
zostały zmagazynowane.  
Sezon i ruch turystyczny rozpoczyna się umownie,                         
z początkiem maja co wiąże się oczywiście ze wzmożonym 
zainteresowaniem i odwiedzaniem Punktu przez turystów, 
gości, ale także mieszkańców gminy. W porównaniu do 
roku 2020 była podobna ilość wycieczek autokarowych 
oraz rowerowych. Jednak nieco mniej niż w poprzednich 
latach co spowodowane było sytuacją epidemiologiczną 
w naszym kraju. Kilka razy mniejsze grupy turystyczne były też oprowadzane po najbliższej 
okolicy. Grupy szkolne odwiedzały PIT kilkanaście razy, głównie dzieci z młodszych klas. 

 
1 marca 2021 r. zorganizowano, 
wspólnie z Hufcem ZHP Koronowo, 
wystawę związaną z Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
 
W maju gmina Koronowo wzięła 
udział w kolejnej edycji akcji 
„Eskapada - Poznaj swój region                 
z przewodnikiem”, w której udział 
wzięło  15 turystów. 
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W okresie od maja do końca września Punkt odwiedzało średnio około 400 osób miesięcznie, 
co daje liczbę ok. 2000 gości w ciągu 5 miesięcy.  Trudna do oszacowania jest ilość turystów 
odwiedzających Gminę Koronowo w ciągu całego roku. Wynika to m.in. z faktu wielkości gminy, 
jej potencjału turystycznego czy bardzo dużej ilości domków letniskowych. Łatwiej o takie dane 
z ośrodków wczasowych, czy agroturystycznych. Warto dodać, że tzw. średnie obłożenie 
ośrodków wczasowych na okres letni wyniosło ponad 80 % (na podstawie otrzymanych 
informacji w kwietniu  i październiku). Od lat wiemy, że bardzo wielu turystów, szczególnie 
indywidualnych, zwiedza atrakcyjne miejsca kierując się własnym wyborem i wiedzą 
zaczerpniętą m.in. ze stron internetowych.  
 
Należy dodać, że Punkt Informacji Turystycznej udziela też często informacji telefonicznej, ma 
do dyspozycji materiały promocyjne, w tym m.in. plany miasta, mapy Zalewu Koronowskiego, 
foldery czy widokówki oraz magnesy reklamowe, flagi, kubki czy torby. Jesienią ubiegłego roku 
wzbogaciliśmy ofertę sprzedażową o breloki, monety okolicznościowe, plecaki czy koszulki                     
w trzech rozmiarach z logo Koronowa. Nie brakuje materiałów bezpłatnych, z których także 
bardzo chętnie korzystają turyści.  
 

8.9. Inne informacje 
 
1. Informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych 
W roku 2021 samorząd wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi 
aktywnie aplikował o zewnętrze środki finansowe zarówno krajowe, 
jak i europejskie w ramach programów m.in.; tj. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
Rządowy Program „Aktywna tablica”, „MALUCH+2020”, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, Program Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej. Łącznie złożonych zostało 27 wniosków o dofinansowanie inwestycji,                                     
m.in. drogowych, wodno-kanalizacyjnych, poprawiających stan infrastruktury kulturalno-
rekreacyjnej, jak również projektów nieinfrastrukturalnych. 13 wniosków o dofinansowanie 
zostało rozpatrzonych pozytywnie, 8 wniosków na koniec grudnia 2021 r. nie zostało 
rozpatrzonych. Zawarto umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 17.000.000,00 zł.  
W 2021 roku zrealizowano w całości siedem z tych zadań, pozostałe sześć  zadań ze względu 

na zakres rzeczowy zostanie zrealizowane w 2022 r. Ponadto                       
w omawianym okresie samorząd realizował 2 projekty, gdzie 
wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 r. a umowa 
została podpisana w 2021 r. Podsumowując w roku 2021 
samorząd otrzymał środki zewnętrze (w tym krajowe  i z UE)                      
w wysokości ponad 9.000.000,00 zł.  
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2. Dowody osobiste 
 

W 2021 roku w Gminie Koronowo zostały wydane 1674 dowody osobiste oraz przyjęto 228 
zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
 

3. Ubezpieczenie zdrowotne 
 

W roku 2021 r. wydano 88 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym                                      
przez Burmistrza Koronowa, dla osób które z różnych przyczyn nie posiadały                          
takiego ubezpieczenia.  
 
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
W roku 2021 obowiązywały następujące uchwały regulujące kwestię wydawania zezwoleń                     
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koronowo: 
- uchwała nr XLVI/375/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie 
Gminy Koronowo, 
- uchwała nr LXVIII/568/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Koronowo odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 
18% zawartości alkoholu, do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, 
- uchwała nr LXVIII/569/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy Koronowo miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
W roku 2021 wydano: 
-   3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy),  
-   13 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży 
(gastronomia), 
-   6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
 
Liczba punktów sprzedaży, które posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie gminy Koronowo wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 104, w tym: 68 sklepów oraz 
36 lokali gastronomicznych. 
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IX. Podsumowanie  
 
Raport o stanie Gminy Koronowo przedstawia podsumowanie działań podjętych w 2021 roku, 
co pozwala przybliżyć naszą pracę i osiągnięcia.  
 
Naszym celem jest ciągły rozwój gminy Koronowo, spełnianie oczekiwań mieszkańców, których 
efektem jest lepsza jakość życia. Główne potrzeby wiążą się zwykle z inwestycjami m.in. budowa 
dróg, miejsc integracji, placów zabaw itp. Budżet gminy obejmował kilkadziesiąt przedsięwzięć 
inwestycyjnych, z których wiele udało się zrealizować.  
 
Rok zakończyliśmy z  zadłużeniem  na poziomie 1,5 mln złotych co można uznać za duży sukces, 
tym bardziej, że redukcja zadłużenia nie wpłynęła negatywnie na realizację inwestycji.   
Wydaliśmy ponad 24 mln zł na zadania inwestycyjne, a tym samym budżet w tym zakresie jest 
rekordowym jak do tej pory w historii. 
 
Pozyskaliśmy  ponad 17 milionów złotych środków zewnętrznych ( unijnych i krajowych). 
 
Specyficzna sytuacja gospodarcza m.in. stan zagrożenia epidemicznego, podwyżki i wynikające 
z nich ograniczenia wpłynęły na działania samorządu, jednak 2021 r. zapisuje się na kartach 
historii gminy Koronowo jako trudny, ale rozwojowy rok.  
 
Z nadzieją na dalszą, pozytywną współpracę z radnymi Rady Miejskiej w Koronowie, 
instytucjami, szkołami, sołectwami, osiedlami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, 
przedsiębiorcami i wieloma innymi podmiotami, organizacjami i osobami, działania 
prowadzące do rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”  będą kontynuowane.  
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