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Podstawa prawna opracowania 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  organ 

wykonawczy, czyli Prezydenta Miasta Inowrocławia zobowiązany jest do corocznego 

przedstawienia Radzie Miejskiej Inowrocławia, w terminie do 31 maja, raportu o stanie 

Miasta Inowrocławia. Zgodnie z ww. przepisem, raport obejmuje podsumowanie działalności 

Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów  

i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia. 

Niniejszy dokument stanowi zwięzłą informację dla Rady Miejskiej Inowrocławia oraz 

mieszkańców miasta o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2021 r.  

Z uwagi na fakt, iż Rada Miejska Inowrocławia rozpatruje raport podczas sesji,  

na której przyjmowane jest sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia  

za 2021 r., raport nie obejmuje szczegółowych danych finansowych. Ww. sprawozdanie  

zostało przedłożone w wymaganym terminie, zgodnie z zapisami ustawy o finansach 

publicznych, Radzie Miejskiej Inowrocławia.  

Raport powstał na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne wydziały 

Urzędu Miasta Inowrocławia oraz miejskie jednostki organizacyjne, a także dostępnych 

sprawozdań i danych statystycznych.  
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Mieszkańcy miasta 

 

Według danych GUS liczba mieszkańców Inowrocławia na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 

70 713 osób (w grudniu 2020 r. – 71 674 osób), w tym 37 357 kobiet i 33 356 mężczyzn. 

 

Rynek pracy, wspieranie przedsiębiorczości 

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (wg Banku Danych Lokalnych 

GUS) wynosiła na 31 grudnia 2021 r. 6 933 podmiotów (31 grudnia 2019 r. – 6 710,  

31 grudnia 2020 r. – 6 854). Zarejestrowano w mieście 527 nowych przedsiębiorców  

(w 2020 r. - 525), w tym 449 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

(w 2020 r. – 448). Najliczniejszą grupę stanowią podmioty zatrudniające do 9 osób – było ich 

6 642 (w 2020 r. – 6 554), natomiast zatrudniających powyżej 250 osób – 9 (w 2020 r. – 11).  

 

Liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Inowrocławiu, wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 3 017 osób, w tym 1 650 kobiet  

(w 2020 r. - 3 362 osoby, w tym 1 885 kobiet). Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym i poniżej – 30%, a najmniej liczną 

– z wykształceniem wyższym (10%). Dominują bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

oraz długotrwale bezrobotni.    

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że liczba wolnych miejsc pracy  

i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2021 r. wynosiła 2 980 (w 2020 r. – 3 416), 

natomiast liczba podjęć pracy – 2 409 (w 2020 r. – 2 312), w tym subsydiowanej  

405 (w 2020 r. – 295). 

 

Złożono 7 wniosków o zakup lub dzierżawę działek inwestycyjnych na terenie 

Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego i Solankowego Obszaru Inwestycyjnego, 

podpisano 2 akty notarialne związane ze sprzedażą działek bądź dzierżawą. 

Odbyły się zaplanowane zagraniczne targi EXPO REAL w Monachium (finansowane  

w 85% z funduszy unijnych), w których pracownicy Biura Obsługi Inwestorów promowali 
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Miasto Inowrocław i jego tereny inwestycyjne. Nie odbyła się zaplanowana na maj  

XXIV edycja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej. 

Biuro Obsługi Inwestorów prowadziło stronę internetową www.inwestuj.inowroclaw.pl, 

zawierającą informacje o terenach inwestycyjnych Miasta Inowrocławia, jak również 

wspierające przedsiębiorczość. W ramach projektu unijnego „Invest in BiT City 2” 

przygotowano materiały w formie ulotek i folderów, promujące Miasto Inowrocław i jego 

potencjał inwestycyjny oraz kampanię telewizyjną w ogólnopolskim kanale TVN24. 

Miasto wzięło udział w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora  

w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanym z Działania  

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, II Osi priorytetowej Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój. Projekt realizowany jest przez Euro Innowacje sp. z o.o. w partnerstwie  

z Województwem Kujawsko-Pomorskim i miał na celu podniesienie standardów obsługi 

inwestora krajowego i zagranicznego w regionie kujawsko-pomorskim. Udział w projekcie 

był bezpłatny. 

 

Rodzina  

 

W Inowrocławiu funkcjonowały dwa żłobki miejskie, które dysponowały w minionym 

roku 216 miejscami. 

W 2021 r. wpłynęło 175 wniosków (w tym 130 złożone po raz pierwszy) o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny. Wpłynęły również 23 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty  

i 12 wniosków o uzupełnienie rodziny. Wydano 504 karty tradycyjne i 510 elektronicznych. 

Działając na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  z tytułu 

urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie  porodu, przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. 

W okresie sprawozdawczym  wypłacono 8 świadczeń. 

 

Oświata i wychowanie 

 

Miasto Inowrocław było organem prowadzącym dla 4 przedszkoli, 12 szkół 

podstawowych, w tym jednej integracyjnej, do których uczęszczało 4 775 uczniów (w 230 
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oddziałach), 1 341 dzieci przedszkolnych i 130 dzieci realizujących w szkołach 

podstawowych roczne przygotowanie przedszkolne. W szkołach publicznych zatrudnionych 

było 585 nauczycieli, a w przedszkolach publicznych 143 nauczycieli.  

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w ramach 

odpowiedzialności ogólnej zobligowana jest do zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki 

na szczeblu przedszkolnym oraz podstawowym ustroju szkolnego. Jest organem 

zakładającym i prowadzącym publiczne przedszkola, przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowe, w tym także z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

oświatowe, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

Zadania organu prowadzącego określa art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe i są one prawidłowo realizowane.  

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w oparciu o środki finansowe z dochodów 

własnych gminy oraz z subwencji oświatowej otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, której wysokość uzależniona jest przede wszystkim od liczby uczniów  

w szkołach. Prowadzenie przez Miasto placówek przedszkolnych było dotychczas zadaniem 

w całości finansowanym z miejskiego budżetu. Od 1 września 2013 r. Miasto otrzymuje 

dotację na częściowe pokrycie tych kosztów. 
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Sieć publicznych placówek Miasta Inowrocławia uzupełniały placówki niepubliczne 

wpisane do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław: 3 szkoły podstawowe  

(490 uczniów) i 15 przedszkoli (1 072 uczniów). Miasto przekazuje przedszkolom 

niepublicznym środki na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością 

dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą. Dotacja przekazywana jest w wysokości 75% 

ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkoli niepublicznych w roku 

szkolnym 2020/2021 przekazano środki w wysokości ponad 11 mln zł, które organy 

prowadzące wydatkowały m. in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń 

oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.  

 

Realizowano obowiązek wynikający z art. 39 ustawy Prawo oświatowe poprzez 

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

do najbliższej szkoły lub placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego. Miasto 

finansowało dowóz dla 26 niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej, 

dla 6 dzieci z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego, oraz dla 5 uczniów  

z Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. NMP 23. 

 

W związku z trwającym stanem epidemii, system nauki w 2021 r. przedstawiał się 

następująco: 

- do 17 stycznia – klasy I-III szkoły podstawowej przeszły na nauczanie zdalne, 

- od 18 stycznia do 28 lutego – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie stacjonarne, 

- od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci 

i młodzieży w całym kraju – nauczanie zdalne, 

- od 12 do 25 kwietnia –  nauczanie zdalne (od 19 kwietnia przedszkola - stacjonarnie 

oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych jednostek systemu oświaty do 

25 kwietnia), 

- od 26 kwietnia do 2 maja lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III w szkołach 

podstawowych. Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach, 

- 29 marca - 18 kwietnia – zamknięte przedszkola, 

- 3 maja klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym, 

- od 17 do 30 maja klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym, 
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- 31 maja uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej, 

-  20 grudnia uczniowie przeszli na nauczanie zdalne. 

 

 Zakupione zostały środki dezynfekujące (mydła, płyny dezynfekujące, preparaty do 

podłóg) oraz sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) dla pracowników 

placówek. Wprowadzono procedury na wypadek podejrzenia i zakażenia koronawirusem, 

procedury związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z przedszkoli i oddziałów 

zerowych oraz procedury dotyczące klas edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji uczniów. 

Kontakt z rodzicami oraz zdalna nauka prowadzone były przez platformy internetowe. 

Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, zachowania oraz wpuszczania 

osób z zewnątrz na teren placówki. Inspektor bhp przeprowadził kontrolę stanu bhp  

placówkach. 

 

Ponad 540 uczniów klas VIII przystąpiło 25 maja do egzaminu z języka polskiego. 

Był to pierwszy z zaplanowanych egzaminów ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie 

zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 

w Inowrocławiu:  

- język polski – 59% (powiat – 59%, województwo – 57%, kraj – 60%),  

- matematyka – 45% (powiat – 43%, województwo – 43%, kraj – 47%),  

- język angielski – 66% (powiat – 61%, województwo – 62%, kraj – 66%). 

 

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół podstawowych w 2021 r. 

wydatkowano ponad 780 tys. zł (w tym zakup podręczników i ćwiczeń sfinansowany  

z otrzymanej dotacji celowej – 739 tys. zł). Udzielono 464 stypendia szkolne - w formie 

decyzji administracyjnej - na łączną kwotę 244 tys. zł oraz 25 decyzji o dofinansowaniu 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

Sukcesywnie realizowane były remonty i inwestycje bazy szkolnej. Na remonty  

i inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie blisko 1 mln zł. Wykonywano, 

szczególnie w okresie letnim, szereg działań inwestycyjno-remontowych w zakresie miejskiej 

infrastruktury oświatowej szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli. Miały one na 

celu podwyższenie standardów dydaktycznych, którego pośrednim efektem jest 

unowocześnianie bazy wykorzystywanej do zajęć pozalekcyjnych (sale dydaktyczne, baza 

sportowo-rekreacyjna). Zrealizowano projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
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publicznej w Inowrocławiu - II etap (Szkoła Podstawowa nr 8)”, współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie 

unijne wyniosło ok. 2,6 mln zł.  

 

Realizowano zajęcia „Proste plecy”, którymi objęte są dzieci i młodzież w wieku  

od 6 do 16 lat, u których stwierdzono wady postawy i skrzywienia  kręgosłupa. Zajęcia 

realizowane są przez specjalistów od gimnastyki korekcyjnej przy współudziale lekarza 

rehabilitanta oraz Poradni Wad Postawy. Od 14 września 2020 r. do 12 lutego 2021 r. oraz  

od 15 lutego do 25 czerwca 2021 r., na krytych pływalniach „Delfin” i „Wodny Park” 

odbywały się zajęcia rehabilitacyjne. W cyklu jesiennym i wiosennym z zajęć skorzystało  

po 122 uczniów. W całości finansowane były przez Miasto Inowrocław - wydatkowano kwotę 

90 097,00 zł. 

 

Szkoły podstawowe były organizatorami wypoczynku zimowego i letniego  

i zorganizowały: 

1) w czasie wypoczynku zimowego - 1 półkolonie i 6 zajęć świetlicowych, z których 

skorzystało 167 dzieci;  

2) w czasie wypoczynku letniego - 3 półkolonie i 2 zajęcia świetlicowe, z których 

skorzystało 316 dzieci.  

Na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje 

pozarządowe (nie ogłoszono konkursu na wypoczynek zimowy dla organizacji 

pozarządowych) przekazano środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł. Łącznie na 

wypoczynek wydatkowano ok. 145 300,00 zł. 

 

Stabilna, ale zarazem elastyczna sieć placówek szkolnych i przedszkolnych w pełni 

zaspokajające potrzeby demograficzne, a także spójnie i profesjonalnie funkcjonująca oświata 

i wychowanie nastawione na ponadstandardowe oczekiwania dzieci i młodzieży 

skierowanych do szkolnictwa integracyjnego. 

Jakość edukacji, komfort pracy oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki wynikają 

także z nakładów remontowych i inwestycyjnych. Zmienia się także otoczenie szkół, co czyni 

je nowoczesnymi i przyjaznymi uczniom. 

W pełni wykorzystane są również środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, co w istotny sposób przyczynia się nie tylko do 
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realizacji awansu zawodowego nauczycieli, ale także zagwarantowania poziomu 

merytorycznego inowrocławskiej edukacji. Potwierdzają to dobre wyniki osiągnięte przez 

ósmoklasistów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 po raz trzeci po wprowadzeniu reformy 

oświatowej przystąpili do tego egzaminu, a także pozytywna ocena z nadzoru 

pedagogicznego Kuratora Oświaty dotycząca działalności naszych placówek. 

 

Szkolnictwo wyższe 

 

W 2021 r. kontynuowano wypłatę 2 stypendiów przyznanych na rok akademicki 

2020/2021 (stypendia przyznane od października 2020 r.) w kwocie 500 zł miesięcznie dla 

każdego stypendysty oraz przyznano kolejne stypendia dla 3 studentów na rok akademicki 

2021/2022 w kwocie 500 zł. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy. Prezydent Miasta 

Inowrocławia corocznie przyznaje stypendia młodym inowrocławianom osiągającym bardzo 

dobre wyniki w nauce, rozpoczynającym  studia stacjonarne, których sytuacja materialna jest 

trudna. 

Miasto użyczyło Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza 

Kujawskiego pomieszczenia przy ul. Najświętszej Marii Panny 19A, gdzie WSP będzie 

prowadzić studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, studia podyplomowe, 

liczne kursy, szkolenia, a także działalność na rzecz wsparcia seniorów w przystosowaniu się 

do zmian społecznych. Ponadto realizować będzie badania naukowe, prace badawczo-

rozwojowe, a także prowadzić kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry w ścisłym 

powiązaniu z zapotrzebowaniem gospodarki regionu. 

 

Transport i łączność 

 

Na terenie miasta występują 3 kategorie dróg (wojewódzkie, powiatowe, gminne). 

Długość dróg gminnych na 1 stycznia 2021 r. wynosiła 123,81 km (1 stycznia 2020 r. – 

117,94 km), natomiast na 31 grudnia 2021 r. – 124,55 km (31 grudnia 2020 r. – 123,81 km). 

Drogi asfaltowe stanowiły 75% wszystkich dróg. Długość dróg przeznaczonych dla rowerów 

na koniec 2021 r. wynosiła ok. 44 km. W 2021 r. ok. 60% dróg gminnych było w stanie 

dobrym lub bardzo dobrym, a niespełna 9% - w złym lub bardzo złym. 
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W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano projekty stałej 

organizacji ruchu dla ulic gminnych, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, pomiary 

ruchu dla drogi gminnej, a także wprowadzono 12 nowych organizacji ruchu drogowego. 

Zamontowano 68 słupków do znaków drogowych, 152 tarcz znaków pionowych,  

129 urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano oznakowanie 

poziome na powierzchni ponad 9,75 tys. m². 

 

W 2021 r. z transportu zbiorowego zarządzanego przez Miasto skorzystało 2 558 027 

pasażerów na trasach o łącznej długości 1 420 998 km liniowych. Bezpośredni wpływ na 

małą liczbę pasażerów miała epidemia koronawirusa. Wprowadzone przez rząd obostrzenia, 

limity liczby pasażerów oraz ograniczenia liczby kursów autobusów przyczyniły się do 

trudnej sytuacji transportu publicznego w Inowrocławiu i spowodowały znaczny spadek 

przychodów spółki komunalnej wykonującej zadania własne Miasta Inowrocław dotyczące 

zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Przychody 

netto ze sprzedaży biletów za 2021 r. wyniosły ponad 2,8 mln zł.  

Komunikacja miejska funkcjonowała na liniach: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27 

i 28, na których wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Cena biletu 

normalnego jednorazowego wynosiła 3,00 zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  

w 2021 r. nadal obowiązywał tzw. rozkład feryjny dla linii nr 3, 21, 27. Od 18 października 

2021 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie kursów na podanych liniach i likwidacja tzw. 

rozkładu feryjnego. Zmniejszono liczbę kursów na liniach komunikacyjnych nr 7, 12 i 13  

(w dniu 2 listopada) oraz na liniach nr 4 i 16. Ponadto nastąpiła likwidacja kursów w soboty 

na linii nr 20. Na wszystkich liniach komunikacyjnych wprowadzono ograniczenia  

w kursowaniu w dniach 24 i 31 grudnia – do godziny 17.00, a 25 grudnia całkowite 

zawieszenie kursowania. 

 

  W 2021 r. w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z uzupełnieniem 

uzbrojenia i ścieżkami rowerowymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi, realizowano następujące 

inwestycje: 

1) Przebudowę odcinka ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka wraz ze skrzyżowaniami z ulicami 

Lucjana Grabskiego i Dubienka, która obejmowała roboty drogowe - przebudowę 

jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, oznakowanie oraz roboty 

instalacyjne - budowę kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia oraz 
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telekomunikacyjnego kanału technologicznego. Zadanie otrzymało dofinansowanie  

z RFRD w wysokości 957 579,00 zł; 

2) Rozpoczęto przebudowę ul. Sylwestra Ranusa, której zakres obejmuje: roboty 

drogowe - przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, oznakowanie oraz roboty 

instalacyjne - budowę kanalizacji deszczowej. Kwota dofinansowania z RFRD:  

531 046,00 zł. 

 

W ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie 

infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu – II etap” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. 

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. 

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

zakończono budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego  

w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (prawa strona od al. Powstańców do al. Ratuszowej). 

Dofinansowanie unijne wyniosło 546 416,50 zł. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 

W 2021 r. obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Inowrocławia przyjęty uchwałą nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  

30 marca 2020 r. i zmieniony uchwałą nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 26 października 2020 r.  

Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w wysokości 25,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do maja 2021 r. wynikała  

z realizacji uchwały nr XXVII/275/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia jej stawki, natomiast stawka 28,00 zł miesięcznie obowiązywała w okresie od  

1 czerwca 2021 r. zgodnie z uchwałą nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawek.  

W 2021 r. ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
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w kompostowniku przydomowym. W okresie od stycznia do maja 2021 r. wysokość 

zwolnienia wynosiła 1,00 zł, zgodnie z uchwalą nr XXVII/276/2020 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w  kompostowniku przydomowym, a od czerwca 2021 r. - 0,50 zł od kwoty 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość, zgodnie z uchwałą nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

 

W 2021 r. w mieście funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy ul. Bagiennej 77, gdzie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

można dostarczyć i zostawić następujące odpady: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony – do 4 szt. na rok, budowlane i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne – do 1 m
3 

na rok, igły, strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych, odzież i tekstylia.  

Na terenie Inowrocławia łącznie jest ponad 80 tzw. minipszoków, zlokalizowanych  

w 60 miejscach, gdzie można wyrzucać odpady biodegradowalne (np. trawa i liście). Ponadto 

odpady problemowe, tj. przeterminowane leki, zbierane były w 20 aptekach, a zużyte igły  

i strzykawki - w 3 aptekach. W 2021 r. na terenie miasta przeprowadzono cztery zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych. 

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców Inowrocławia zagospodarowane  

są w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77. 

RIPOK wyposażony jest w instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

zmieszanych, instalację do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

składowisko odpadów. Ponadto od kilku lat funkcjonuje instalacja do ujęcia i wykorzystania 

gazu składowiskowego na potrzeby energetyczne zakładu. Dzięki temu następuje 

ograniczenie emisji gazów (głównie metanu) do atmosfery, a także zmniejsza się zużycie 

energii elektrycznej. W 2021 r. wykorzystano 294.717 m
3
 ww. gazu na potrzeby energetyczne 

zakładu. 
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1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, na 

podstawie której uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 

służąca do identyfikacji źródeł niskiej emisji z budynków.  

W związku z powyższym, właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków 

wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy 

lokali usługowych i handlowych mają obowiązek złożenia do 30 czerwca 2022 r. deklaracji 

dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Do końca 2021 r. do Urzędu Miasta Inowrocławia 

wpłynęło 315 deklaracji w formie papierowej, z czego 263 dotyczyły budynków i lokali 

mieszkalnych, a 52 - budynków i lokali niemieszkalnych.  

 

Straż Miejska Inowrocławia w 2021 r. przeprowadziła 149 kontroli pieców i instalacji 

grzewczych. W 28 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane z paleniem 

odpadów w piecach. W wyniku podjętych interwencji nałożono 22 mandaty karne z art. 191 

ustawy o odpadach oraz zastosowano 6 pouczeń. 

Ponadto Straż Miejska interweniowała w 15 przypadkach pojazdów wyjeżdżających  

z budowy i zanieczyszczających jezdnię.  

 

Miasto Inowrocław w ramach edukacji ekologicznej w sposób ciągły realizuje zadania 

polegające na podniesieniu poziomu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej. 

Priorytetowe cele do realizacji to działania podejmowane w zakresie edukacji ekologicznej  

i ochrony środowiska przyrodniczego. W ramach działań edukacyjnych w 2021 r. realizowane 

były m.in. zadania:  

1) Zakup gadżetów reklamowych promujących działania ekologiczne z logo „RAZEM 

TWORZYMY EKO INOWROCŁAW” do wykorzystania podczas festynów  

z mieszkańcami Inowrocławia, m.in. namiot, brelok z wiewiórką, plakaty; 

2) Prowadzenie strony internetowej www.eko.inowroclaw.pl; 

3) Centrum Edukacji Ekologicznej; 

4) Dotacje na działania ekologiczne dla placówek oświatowych oraz biblioteki miejskiej; 

5) Realizacja nagrań w formie filmów promujących wartościowe nawyki ekologiczne 

związane z obszarami ochrony zasobów wody lub ochrony powietrza czy wpływu 

hałasu na ludzkie zdrowie oraz segregacji odpadów wraz z ich udostępnieniem na 

stronie www.eko.inowroclaw.pl; 
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6) Udostępnienie mieszkańcom i placówkom oświatowym z okazji „Dnia Sprzątania 

Świata” nagrania spektaklu teatralnego pt. „A sio, smogu!” w wykonaniu Teatru 

Kultureska w postaci linku Youtube wraz z licencją na stronie 

www.eko.inowroclaw.pl; 

7) Współpraca placówek oświatowych z Centrum Edukacji Ekologicznej  

w Inowrocławiu oraz w Myślęcinku – lekcje w terenie; 

8) Przeprowadzenie w dniach 16-22 września 2021 r. Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu, którego celem było zachęcenie mieszkańców do dbania 

o środowisko poprzez wybór ekologicznego środka transportu-ekologiczny tabor; 

9) Zachęcanie właścicieli budynków jednorodzinnych, znajdujących się na terenie miasta 

do skorzystania z dotacji na wymianę źródła ogrzewania w ramach programu „Czyste 

Powietrze”, m.in. poprzez zamieszczenie spotu reklamowego na telebimie, 

znajdującym się przy Urzędzie Miasta, umieszczenie informacji na ekranach w 

autobusach MPK, na wiatach przystankowych, na stronach internetowych 

www.inowroclaw.pl i www.eko.inowroclaw.pl oraz w informatorze miejskim „Nasze 

Miasto Inowrocław”; 

10) Wykonanie plakatów dotyczących prawidłowej segregacji z przeznaczeniem  

do umieszczenia na wiatach przystankowych na terenie miasta; 

11) Zakup worków na odpady, rękawic jednorazowych niezbędnych do przeprowadzenia 

akcji pn. „Sprzątanie Świata”, przy udziale dotacji Starosty Inowrocławskiego. 

Działając na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na 

środowisko, Prezydent Miasta prowadził 14 postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach których wydanych 6 decyzji w tym zakresie,  

w tym 1 decyzję odmowną.  

Wydanych zostało 81 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Wystawiono 46 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 1 decyzję zmieniającą w tym 

zakresie.  

 

W 2021 r. kontynuowano działania w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. 

Miasto dokonało zakupu i nasadziło 6 392 sadzonek drzew, krzewów krzewów oraz bylin  
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i traw rabatowych w następujących lokalizacjach: Skwer Sybiraków, Park Solankowy - nowa 

część, ulice Konwaliowa, Wrzosowa, Jana Kilińskiego oraz al. 800-lecia Inowrocławia. 

Nasadzenia zrealizowano dzięki dotacji w ramach Programu priorytetowego Ochrona 

Przyrody 2021 w wysokości 36 700,75 zł. Natomiast w ramach inwestycji drogowych (ulice 

Słoneczna, Spokojna, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Księdza Piotra Wawrzyniaka) 

dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz róż w liczbie 3 042 szt.  

Do przygotowania wiosennej i letniej obsady kwiatowej na terenie miasta i Parku 

Solankowego wykorzystano 156 450 szt. sadzonek kwiatów. 

 

W 2021 r. pozyskano dotację na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Inowrocław”  

w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest 2021-2023” w wysokości 12 747,70 zł. W ramach ww. programu zdemontowano, 

przetransportowano i zutylizowano materiał azbestowy z 24 obiektów, a masa odpadów 

azbestowych zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych z terenu miasta 

wyniosła 3,88 Mg. 

 

Pozyskano także dotację na zwalczanie gatunków inwazyjnych - usuwanie Barszczu 

Sosnowskiego, w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2021. Wysokość 

dotacji to 3 784,46 zł. 

 

30 czerwca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu 

pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”, w ramach 

Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20202. W ramach projektu 

w 2021 r. zakończono remont większości przęseł tężni solankowej (wymiana drewnianych 

elementów konstrukcyjnych tężni oraz tarniny), budowę oświetlenia alejek przy tężni 

solankowej, rekultywację trawników i zagospodarowanie zielenią terenów w rejonie tężni 

solankowej, zamontowano elementy małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady 

przy tężni). Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 5,6 mln zł. 

 

Wpływy do budżetu Miasta z opłaty uzdrowiskowej pobieranej od osób 

przybywających do Inowrocławia w celach zdrowotnych, turystycznych czy 

wypoczynkowych w 2021 r. wyniosły 1 553 924,97 zł (w 2020 r. - 1 182 992,77 zł). 
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Zawarto umowy na budowę parku kieszonkowego przy ul. Szerokiej 10, który ma 

służyć mieszkańcom jako zielona enklawa w centrum miasta oraz na budowę zielonego 

podwórka w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka. 

 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

 

 Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej było 2 539 osób, w tym 1 485 osób 

poniżej kryterium dochodowego oraz 1 054 osób powyżej kryterium dochodowego. 

 Na dzień 1 stycznia 2021 r. 1 518 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 

dzień 31 grudnia 2021 r. – 1 300 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek 

rodzinny wynosiła na dzień 1 stycznia – 2 997 dzieci, a na 31 grudnia – 2 622 dzieci. Kwota 

wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2021 r. wyniosła 5 886 320,18 zł, a kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych – 5 364 621,00 zł. 

 W styczniu 2021 r. 6 963 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+),  

a na koniec roku – 6 829 rodzin. 

 

Funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej: 

a) 1 schronisko dla bezdomnych  mężczyzn, 

b) 1 środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Na koniec 2021 r. rejestr osób bezdomnych obejmował 155 osób. Z pomocy w formie 

schronienia skorzystało 97 osób, w tym w inowrocławskim schronisku - 54 osoby,  

co stanowi 34,84 % całkowitej liczby osób bezdomnych. 

 

 W Inowrocławiu był realizowany „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie 

kujawsko-pomorskim”. Z bezpłatnych szczepień skorzystali mieszkańcy Inowrocławia, 

powyżej 65. roku życia, nieszczepieni przeciwko pneumokokom oraz z rozpoznanym 

przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową. Przedmiotem umowy zawartej 

pomiędzy Miastem Inowrocław a „NZOZ RODZINA” Sp. z o.o., było udzielenie dotacji  

w kwocie 15 000,00 złotych przeznaczonej na sfinansowanie 50% wydatków w zakresie 

realizacji programu organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.  

W programie uczestniczyło 100 mieszkańców Inowrocławia. 
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 Na dzień 31 grudnia 2021 r. 237 punktów sprzedaży posiadało zezwolenia na sprzedaż  

napojów alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu sfinansowane zostały zadania w zakresie profilaktyki realizowane przez 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, na które przeznaczono  

1 916 475,28 zł. 

 Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło  

97 wniosków dotyczących leczenia odwykowego. W działalności gospodarczej dotyczącej 

handlu alkoholem nie było przypadku odebrania zezwolenia w związku z naruszeniem 

warunków sprzedaży i podawania alkoholu. 

 

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący powierzenia 

organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej). W ramach konkursu zadanie publiczne pn. Prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej „Niezapominajka” zostało powierzone Terenowemu Komitetowi 

Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. 

Ponadto Prezydent Miasta Inowrocławia ogłosił otwarty konkurs na powierzenie 

organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Konkurs ofert dotyczył  powierzenia zadania publicznego, polegającego na zwiększeniu 

poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na 

rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną  

pn. „Taksówka dla seniorów”. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Wzajemnej 

Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu. 

 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Inowrocławia w Hali Widowiskowo-Sportowej został 

utworzony Punkt Szczepień Powszechnych, w którym wykonywane były szczepienia 

ochronne przeciwko chorobie COVID-19. Punkt Szczepień Powszechnych został 

zorganizowany zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia działalności leczniczej 

wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez właściwe 

organy odpowiedzialne za  realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

W 2021 r. wykonano w tym punkcie  84 756 szczepień. 
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Gospodarka mieszkaniowa 

 

 Na 1 stycznia 2021 r. w skład zasobu mieszkaniowego Miasta wchodziło 3 397 lokali 

mieszkalnych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. - 3 297 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni  141 850,86 m
2
. Zmniejszenie liczby mieszkań związane było z ich sprzedażą na 

rzecz najemców oraz wydaniem nieruchomości właścicielom. Średnia powierzchnia lokalu 

mieszkalnego  w zasobie Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 43,02 m². 

  W zasobie Miasta znajdują się również lokale użytkowe, przeznaczone pod wynajem 

na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej różnych instytucji. Na 31 grudnia 

2021 r. Miasto dysponowało 145 lokalami użytkowymi.  

W budynkach oraz lokalach będących w zasobie Miasta:  

- wykonano remont 1 klatki schodowej budynku przy ul. Poznańskiej 367a,   

- przeprowadzono remont schodów i dachu w budynku przy ul. Poznańskiej 37, 

- wymieniono 156 sztuk stolarki okiennej, 

- wykonano instalację centralnego ogrzewania gazowego w 2 lokalach mieszkalnych.  

   

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały do realizacji 262 wyroki eksmisyjne z prawem 

do  najmu lokalu socjalnego, w tym 46 wyroków z zasobu mieszkaniowego Miasta. 

Zrealizowano 6 eksmisji.  

 Do 31 grudnia 2021 r. na realizację zamiany mieszkania oczekiwało około  

250 wnioskodawców,  zrealizowano 29 wniosków. 

 Na początku roku na mieszkanie z zasobu Miasta oczekiwało 250 osób, które złożyły 

wniosek o przydział mieszkania z zasobu Miasta, natomiast na koniec roku było  

to 290 osób. 

 W ramach realizacji listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 

wskazano 30 lokali. Dodatkowo wskazano 15 lokali osobom, które złożyły wnioski  

o uzyskanie lokalu, a nie zostały ujęte do list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy 

najmu, za ich zgodą na wykonanie remontu ze środków własnych. 

 Średni okres oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił ok. 5 lat. Względem lat 

poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, gdyż Miasto nie nabywało nowych mieszkań na rynku 

wtórnym, natomiast przydziały opierały się w głównej mierze na naturalnym ruchu ludności. 

Sprzedano 76 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie za kwotę ok. 4,2 mln zł. 
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Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 na trzy projekty dotyczące odnowy części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych zamieszkałych 

przez osoby wykluczone społecznie. Projekty obejmują remonty części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji przy ulicach: 

Dworcowej 44, 48, 53B i 92-94, Kasztelańskiej 12, Jana Kilińskiego 6, Poznańskiej 2, 336, 

359, 365 oraz 367 i 367A, Andrzeja 5, Henryka Fryderyka Hoyera 16, Tadeusza Kościuszki 

8, Mątewskiej 15, 25, 66-68, 70-72 i 75-77, Staropoznańskiej 108, Szymborskiej 14, Wałowej 

3-5 oraz Najświętszej Marii Panny 32. Dofinansowanie unijne to łącznie ok. 6,5 mln zł.  

 

2 września 2021 r. została zawiązana spółka pod nazwą Społeczna Inicjatywa  

Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” sp. z o.o., w skład której jako wspólnicy wchodzą 

następujące samorządy: Barcin, Białe Błota, Dragacz, Gostycyn, Miasto Inowrocław, 

Koronowo, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowe, Pruszcz, Sadki, Sępólno Krajeńskie, 

Sicienko, Strzelno, Świecie oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Podstawowym przedmiotem 

działalności Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach 

najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM. Na pokrycie udziałów w utworzonej spółce każdy 

wspólnik pozyskał wkład w postaci dofinansowania w kwocie 3 mln zł z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXVIII/372/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. 

wyraziła zgodę na utworzenie przez gminę Miasto Inowrocław Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szacunkowe 

plany inwestycyjne spółki to 1000 lokali mieszkalnych. 

 

 

Kultura fizyczna, sport i rekreacja 

 

Na terenie Miasta Inowrocławia funkcjonuje ponad 80 obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne, w tym oddanych w trwały zarząd. 

Są to m.in. 2 pływalnie, 3 stadiony, kilkadziesiąt boisk sportowych i szkolnych, siłownie 

zewnętrzne, 35 placów zabaw, hale i sale sportowe, korty tenisowe, skate park, park linowy, 

teren rekreacyjny do gry w minigolfa i kręgle przy tężni oraz sezonowe lodowisko. 
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Wykonywano, szczególnie w okresie letnim, szereg działań inwestycyjno-

remontowych w zakresie miejskiej infrastruktury oświatowej szkół podstawowych oraz 

publicznych przedszkoli. Miały one na celu podwyższenie standardów dydaktycznych, 

którego pośrednim efektem jest unowocześnianie bazy wykorzystywanej po godzinach 

lekcyjnych do zajęć pozalekcyjnych (sale dydaktyczne, baza sportowo-rekreacyjna). 

Przedszkola publiczne posiadają własne place zabaw, które są cyklicznie modernizowane  

i gdzie na bieżąco wymienia się zużyte elementy. Także w obiektach Ośrodka Sportu 

i Rekreacji prowadzono prace remontowe i modernizacyjne, których zakres objął minimalne 

nakłady niezbędne do utrzymania ich w sprawności technicznej oraz przygotowania obiektów 

do sezonu.  

 

Ze środków własnych Miasto dokonało modernizacji placu zabaw przy ul. Marii  

Skłodowskiej-Curie polegającej na doposażeniu o trzy panele muzyczne, dwa zestawy 

zabawowe (statek), karuzele, hamak, zestaw linowy oraz kiwak podwójny.  

Ponadto na placach zabaw: przy ul. Mieszka I został wymieniony duży zestaw 

zabawowy, a przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny - dwa zestawy zabawowe. Wymieniono 

również ogrodzenie oraz piaskownicę przy ul. Pakoskiej. Dodatkowo, o stolik do gry  

w szachy, została doposażona siłownia zewnętrzna przy ul. Jerzego Wróblewskiego. 

 

Zadania własne Miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu realizuje Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, który jest jednostką organizacyjną Miasta prowadzoną w formie samorządowego 

zakładu budżetowego. OSiR zarządza kilkunastoma obiektami. 

W 2021 r. zorganizowano blisko 200 imprez. Pomimo stanu epidemii i szeregu 

ograniczeń rzutujących na realizowane zadania, OSiR skupiał się na możliwych do 

przeprowadzenia wydarzeniach, organizując je w tradycyjnej formule, jak również za 

pośrednictwem Internetu i na profilu Facebook OSiR Inowrocław. Pojawiły się tam konkursy 

i akcje zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu. W celu zwiększenia 

zainteresowania mieszkańców ofertą OSiR, stosowane były liczne rabaty i akcje promocyjne. 

Realizowano też inne zadania odpowiadające na nowe potrzeby oraz preferencje 

mieszkańców w dziedzinie sportu i zdrowego trybu życia. Stąd w ofercie OSiR znaleźć 

można było wiele imprez nastawionych bardziej na rekreację i dobrą zabawę niż wynik 

sportowy.  
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Na terenie Inowrocławia działalność prowadziło ponad 40 stowarzyszeń i klubów 

sportowych, reprezentujących następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, koszykówka, karate, pływanie, sporty samochodowe, kickboxing, tenis 

ziemny, tenis stołowy, boks, sporty lotnicze, spadochroniarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka, 

brydż sportowy, sporty plażowe, akrobatyka sportowa, wędkarstwo, bilard oraz wspinaczka  

i łucznictwo. 

Ze względu na pandemię koronawirusa, rok 2021, podobnie jak 2020, był trudny dla 

klubów i stowarzyszeń sportowych. Wiele imprez nie doszło do skutku, a te, które zostały 

zorganizowane, odbyły się w warunkach reżimu sanitarnego. Mimo tak trudnego okresu, 

reprezentanci inowrocławskich stowarzyszeń i klubów sportowych zaprezentowali wysoką 

formę i umiejętności, zajmując wysokie miejsca w zawodach najwyższej rangi. 

Najważniejsze z nich to: 

- złote medale w skoku wzwyż Norberta Kobielskiego - reprezentanta Miejskiego Klubu 

Sportowego w Inowrocławiu, w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce oraz w 

Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, 

- złoty i srebrny medal reprezentacji Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej  

w półfinale mistrzostw Polski w minisiatkówce dziewcząt, 

- 11 złotych, 1 srebrny oraz 4 brązowe medale reprezentacji Klubu Akrobatyki Sportowej 

„Akro-Sól” zdobyte w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Fit Kids w Gimnastyce 

Sportowej, 

- medale reprezentacji Stowarzyszenia Archery Club Munin w Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Tradycyjnym (po 2 złote, srebrne oraz brązowe), 

- medale reprezentacji Inowrocławskiego Klubu Kyokushin w 34. Mistrzostwach Europy 

Karate Kyokushin (2 złote, 4 srebrne oraz 1 brązowy), Mistrzostwach Polski Juniorów  

i Młodzieżowców Karate Kyokushin (złoty i brązowy) oraz w XXXVII Pucharze Polski 

Karate Kyokushin (srebrny i dwa brązowe), 

- medale reprezentacji Inowrocławskiego Klubu Sportowego „Karate” w Mistrzostwach 

Polski Karate (3 brązowe) oraz srebrny medal w   Drużynowych Mistrzostwach Polski 

Karate. 

 

W 2021 r. udzielono 38 organizacjom i klubom sportowym dotacji na działania  

z zakresu kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę ponad 546 tys. zł. 

Mieszkańcom i członkom klubów sportowych albo stowarzyszeń działających  

w sferze kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie Miasta, od 2009 r. przyznawane  
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są stypendia za osiąganie wysokich wyników sportowych. W 2021 r. stypendia przyznano 

ośmiu zawodnikom, są wśród nich: lekkoatleci, karatecy, tenisiści ziemni i kickbokserzy. 

Łączna kwota przyznanych stypendiów sportowych w 2021 r. wyniosła 26 400,00 zł. 

Za osiągnięte wyniki sportowe oraz sukcesy w działalności sportowej Prezydent 

przyznał także nagrody Oliwii Trybuś – zdobywczyni tytułu „Sportowiec Roku 2021” oraz 

Zbigniewowi Nowakowi -  uhonorowanemu tytułem „Zasłużony dla sportu w Inowrocławiu”.  

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Miasto było organizatorem dla dwóch samorządowych instytucji kultury wpisanych do 

rejestru instytucji kultury: Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza oraz Kujawskiego 

Centrum Kultury.  

Działalność Biblioteki Miejskiej była uwarunkowana obostrzeniami związanymi  

z pandemią koronawirusa. W styczniu 2021 r. koniecznym było zamknięcie Czytelni 

Głównej. W pozostałym okresie instytucja działała zgodnie z obowiązującymi zasadami,  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Biblioteka Miejska dysponowała środkami samorządowymi w kwocie  

3 873 900,00 zł oraz dotacją na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 w wysokości 56 000,00 zł. Jednym  

z ważniejszych zadań stawianych w pracy książnicy było dalsze uaktualnianie i odnowa 

księgozbioru. W miarę swoich możliwości, Biblioteka zaspokajała potrzeby czytelnicze, 

dlatego też obok beletrystyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych kupowano lektury szkolne  

i książki popularnonaukowe. Starano się również popularyzować aktualne trendy w literaturze 

- nowych autorów i ich twórczość. 

Zakupiono łącznie 10 264 woluminy za kwotę 239 389,45 zł w tym: 

- ze środków własnych - 8 267 woluminów za kwotę 190 172,63 zł, 

- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1 997 woluminów za kwotę 

49 216,82 zł. Ponadto zakupiono 367 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 8 249,44 zł  

i 30 kodów dostępu do e-booków za kwotę 4 710,00 zł. Dużym osiągnięciem jest uzyskanie 

wysokiego wskaźnika zakupu książek - 14,2 książek na 100 mieszkańców (w 2020 r. - 13,7 

książek na 100 mieszkańców).  

 Stan księgozbioru na koniec 2021 r. wynosił 245 662 woluminy i 8 410 jednostek 

zbiorów specjalnych. 
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Zarejestrowano 7 936 czytelników, udostępniono na miejscu 12 674 książki, 

czasopisma oprawne i nieoprawne oraz 1 626 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowano 

8 783 odwiedziny w czytelniach. Czytelnicy wypożyczyli „na zewnątrz” 212 651 książek  

i czasopism oraz 5 530 jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 

72 463 odwiedziny czytelników. 

Odnotowano 1 047 709 wizyt w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej, łącznie 

wyświetlono 39 547 publikacji w ciągu roku w IBC. Źródłem informacji o zasobach 

Biblioteki był katalog on-line umieszczony na stronie internetowej. Udzielono łącznie 50 677 

informacji. 

Ofertę kulturalną i edukacyjną Biblioteki Miejskiej realizowano zarówno w formie 

tradycyjnej oraz on-line, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych. 

Przeprowadzono i zorganizowano 595 różnorodnych imprez upowszechnieniowych, zarówno 

stacjonarnie w Bibliotece oraz on-line na kanale Youtube i Facebooku, w których 

uczestniczyło 65 145 osób, m.in. 27 spotkań autorskich, 40 lekcji bibliotecznych i wycieczek, 

27 konkursów, 81 cyklicznych spotkań z literaturą (21 933 uczestników), 9 spektakli 

teatralnych, 9 spotkań z filmem. 

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w celu rozwijania  

i zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców Inowrocławia zostały zawarte  

w sprawozdaniu z działalności merytorycznej Biblioteki, przyjętym uchwałą  

nr XLVIII/458/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r., która jest 

dostępna w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej”: 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18896/uchwala-nr-xlviii-458-2022.  

 

Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz 

mieszkańców Inowrocławia i okolic w zakresie upowszechniania kultury poprzez 

przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu 

kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę. 

KCK prowadziło następujące koła i sekcje zainteresowań: sekcja teatralna – 

Inowrocławski Teatr Otwarty, sekcja muzyczna - Studio Piosenki KCK, sekcja taneczna - 

Studio Tańca Ready To Dance, sekcja plastyczna, sekcja rzemiosła artystycznego - Studio 

Artystyczne, sekcja rysunku i malarstwa, sekcja modelarska, kurs choreografii teatralnej. 

Udział w sekcjach Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu jest nieodpłatny.  

KCK było organizatorem wielu imprez z bezpośrednim udziałem publiczności, 

zorganizowało wystawy plastyczne, fotograficzne i rysunku, spektakle teatralne, koncert  

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18896/uchwala-nr-xlviii-458-2022
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i kabarety realizowane przez zewnętrznych producentów. Odbyły się liczne prelekcje, 

spotkania i warsztaty. 

W 2021 r. wykonano kompleksową modernizację Stałej Wystawy Solnictwa poprzez 

zmianę ekspozycji i całkowity remont pomieszczeń. Eksponaty dokumentujące dzieje 

kujawskiego solowarstwa przekazało Muzeum im. Jana Kasprowicza. Ponadto dokonano 

renowacji Teatru Letniego i muszli koncertowej oraz zamontowano nowy telebim na budynku 

Teatru Miejskiego. 

W czasie epidemii COVID-19, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, wszelkie 

obiekty kultury musiały pozostać zamknięte. Dbając o to, by mieszkańcy mogli skorzystać  

z namiastek pomysłów kulturalnych, Kujawskie Centrum Kultury zorganizowało kilka 

projektów udostępnianych za pośrednictwem Facebooka, Youtube oraz dedykowanych stron 

internetowych. 

W 2021 r. Kujawskie Centrum Kultury pozyskało ze środków zewnętrznych  

85 640,00 zł na 6 projektów i wydarzeń. 

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych w zakresie upowszechniania 

kultury zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności merytorycznej KCK, przyjętym 

uchwałą  nr XLVIII/459/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r., które 

jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej”: 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18898/uchwala-nr-xlviii-459-2022.  

 

Od 2008 r. Prezydent Miasta przyznaje stypendia artystyczne osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami i upowszechnianiem kultury. W 2021 r. 

wsparcie finansowe o łącznej wartości 12 tys. zł otrzymało 3 twórców: 

1) p. Jarosław Hejenkowski - na wydanie książki „Historia Kujawskiego Futbolu tom I 

1910-1939”; 

2) p. Maciej Meller - na zarejestrowanie utworów z płyty „Zenith” w nowych, 

akustycznych aranżacjach; 

3) p. Maciej Jung - na wykonanie multimedialnego fotoplastykonu Inowrocławia. 

 

Przyznano doroczne nagrody Animator Kultury za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, którymi w 2021 r. zostali 

uhonorowani: 

1) Joanna Strzelecka – pracownik instytucji kultury; 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18898/uchwala-nr-xlviii-459-2022
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2) Karina Milińska-Kopczyńska – kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych  

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu; 

3) Andrzej Prokopiuk – artysta plastyk.  

Listy gratulacyjne otrzymali też inni działacze kultury, zgłoszeni do tytułu Animatora 

Kultury: Dorota Drobnik-Stefańska – dyrektor Biblioteki Miejskiej, Magdalena Klimek – 

dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Adriana Szymanowska – naczelnik Wydziału Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia oraz Tomasz Maliszewski – 

dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury i Józef Henke - dyrektor Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia im. J. Zarębskiego. 

 

W grudniu 2021 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków unijnych 

projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego 

przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne”, który posłuży do organizacji 

zadań aktywizujących środowisko lokalne poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, 

inicjowanie działań angażujących mieszkańców, organizację działań społecznych  

o charakterze zbiorowym. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

Na terenie miasta Inowrocławia działało 46 kamer monitoringu miejskiego. Służbę 

przy obsłudze monitoringu pełnili funkcjonariusze Straży Miejskiej Inowrocławia.  

Straż Miejska Inowrocławia w ramach wykonywania zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego zastosowała 2199 pouczeń, nałożyła 1849 

mandatów karnych na łączną kwotę 122 170 zł oraz skierowała 70 wniosków  

o ukaranie do Sądu, w tym m.in. za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi 

publicznemu, instytucjom państwowym i społecznym, bezpieczeństwu osób i mienia, 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu oraz z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz ustawy o odpadach. 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. 

realizowano dodatkowe patrole Policji finansowane z budżetu Miasta. W okresie od stycznia 

do grudnia 2021 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wykonali 

łącznie 972 ośmiogodzinne dodatkowe służby płatne.  
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Realizowany był program współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami 

pozarządowymi, przyjęty uchwałą nr XXX/298/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. Konieczność 

jego podjęcia wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Program skierowany był  do organizacji pozarządowych, które 

prowadzą działalność na terenie Inowrocławia lub na rzecz jego mieszkańców, a na jego 

realizację Miasto przeznaczyło środki budżetowe w wysokości 1 368 000 zł. 

Program realizowany był poprzez wsparcie finansowe organizacji pozarządowych  

w trybie otwartych konkursów ofert na powierzenie oraz dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, sportu, kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży czy też 

działalności na rzecz osób w wieku senioralnym. Prezydent Miasta Inowrocławia ogłosił  

10 otwartych konkursów ofert. Wsparcie finansowe otrzymały 92 projekty na łączną kwotę  

1 281 876 zł.  

Dofinansowano również trzy projekty w trybie pozakonkursowym, tj.: 

1) „Wyprawa w dwudziestolecie – warsztaty i spotkania terenowe poświęcone tematyce 

20-lecia międzywojennego” Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia 

Kazimierza Kujawskiego  - 6 000 zł; 

2) „Organizacja X Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu Rolniczych – 

kultywowanie kultury i tradycji ludowej Kujaw” przez Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek i Organizacji – 2 000 zł; 

3) „Warsztaty wokalne z zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze” Towarzystwa Śpiewu 

„Halka” – 1 200 zł. 

W związku z uzyskaniem dotacji ze środków zewnętrznych, Prezydent Miasta 

Inowrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod nazwą  „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, dotację na realizację 

programu w kwocie 520 506,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. 

Współpraca pozafinansowa opierała się na informowaniu podmiotów III sektora  

o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z innych źródeł, w szczególności w ramach 

tzw. konkursów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
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Inowrocław, wsparciu organizacyjnym i merytorycznym, promowaniu działalności 

organizacji pozarządowych w miejskich mediach. 

W 2021 r. funkcjonowała, powołana z inicjatywy Prezydenta Miasta Inowrocławia, 

Miejska Rada Seniorów, w skład której wchodzi 11 przedstawicieli środowisk senioralnych. 

Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta 

Inowrocławia oraz Rady Miejskiej Inowrocławia. Radni seniorzy inicjują działania mające na 

celu integrację środowisk senioralnych. W związku z pandemią i koniecznością zachowania 

szczególnych zasad bezpieczeństwa, działalność Miejskiej Rady Seniorów została w znaczny 

sposób ograniczona, a większość zaplanowanych wydarzeń i przedsięwzięć została odwołana. 

 

Planowanie przestrzenne 

  

 Obowiązywało 114 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Inowrocławia, którymi objęto teren o łącznej powierzchni 2 628 ha, co przy całkowitej 

powierzchni miasta wynoszącej 3 042 ha stanowiło ok. 86%.  

 W 2021 r. odstąpiono od opracowania jednego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który stanowił opracowanie planu o pow. 37,7 ha i zmianę obowiązującego 

planu miejscowego o pow. 0,3 ha. Przystąpiono do sporządzenia czterech miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego terenów o łącznej pow. 50 ha, które stanowią 

zamiany obowiązujących planów miejscowych. W trakcie opracowania było studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia.  

 Wydano sześć decyzji o warunkach zabudowy: jedną pozytywną dotyczącą budowy 

nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwie decyzje odmowne oraz trzy decyzje  

o umorzeniu postępowania na wniosek strony. Ponadto wydano pięć decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym dwie dotyczące sieci wodociągowej, dwie 

dotyczące sieci gazowej oraz jedną dotyczącą budowy parkingu. 

 

Administracja publiczna 

 

 Pracę Urzędu Miasta Inowrocławia regulowały następujące dokumenty:  

1) Statut Miasta Inowrocławia przyjęty uchwałą nr X/99/2003 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami; 
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2) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Inowrocławia nadany zarządzeniem  

nr 309/2005 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2005 r.  

z późniejszymi zmianami; 

3) Regulamin pracy Urzędu Miasta Inowrocławia przyjęty zarządzeniem nr 76/2021 

Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 

Regulamin Organizacyjny zmieniano cztery razy: 

1) zarządzeniem nr 81/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 kwietnia 2021 r. - 

zmiany dotyczyły głównie dopisania zadań merytorycznym wydziałom; 

2) zarządzeniem nr 167/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 września 2021 r. 

– zmiany dotyczyły głównie dopisania wspólnych zadań wydziałom, zespołom  

i samodzielnym stanowiskom pracy oraz dopisania nowych zadań merytorycznym 

wydziałom; 

3) zarządzeniem nr 234/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 listopada 2021 

r. – zmiany dotyczyły głównie usunięcia ze struktury organizacyjnej Urzędu Biura 

Obsługi Inwestorów i dopisania merytorycznym wydziałom nowych zadań; 

4) zarządzeniem nr 259/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2021 r. 

– zmiana dotyczy głównie utworzenia w Wydziale Inwestycji, Rozwoju 

Gospodarczego i Funduszy Europejskich nowego Stanowiska ds. obsługi inwestorów. 

 

Regulamin pracy zmieniany był kilkakrotnie, dotyczyło to m.in. organizacji czasu pracy oraz 

sposobu przesyłania informacji o czasowej niezdolności do pracy.  

 

Miały miejsce niewielkie zmiany w poziomie zatrudnienia. Zatrudnienie  

na początku roku wynosiło 339, a na koniec roku – 348 osób. Pracownicy Urzędu Miasta 

uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach (on-line) podwyższając swoje kwalifikacje.  

 

W celu przeciwdziałania COVID-19 i w związku z potrzebą podjęcia działań 

profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz interesantów 

Urzędu Miasta Inowrocławia, Prezydent wprowadzał możliwość wykonywania pracy poza 

miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Urząd Miasta Inowrocławia realizował 

sprawy w formie korespondencyjnej, telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP oraz mailowo. Korespondencję tradycyjną można 

było składać do skrzynki podawczej. Dostosowując się do nałożonych zasad bezpieczeństwa, 
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kontakt bezpośredni w wybranych sprawach był możliwy po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się. 

 

Ważnym elementem w funkcjonowaniu Urzędu Miasta jest precyzyjny sposób 

komunikowania się interesantów z pracownikami poszczególnych wydziałów. Urząd Miasta  

prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są wszystkie niezbędne dla 

mieszkańców i turystów informacje. Miasto ogłasza również wszystkie informacje, które 

powinny znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Ponadto wydawany jest informator miejski „Nasze Miasto Inowrocław”, który  

co miesiąc  dociera do skrzynek pocztowych mieszkańców.  

W związku z pandemią koronawirusa, w ramach zakresu pracy Wydziału Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej, w 2021 r. kontynuowana była kampania informacyjna 

dotycząca pandemii. Informacje i komunikaty na temat wszystkich zaleceń oraz działań 

zamieszczono na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w miesięczniku 

„Nasze Miasto Inowrocław”. W gablotach na wiatach przystankowych zostały zamieszczone 

tematyczne grafiki. 

 

Wydanych zostało 46 703 decyzji administracyjnych (w 2020 r. – 46 683), w tym m.in.: 

38 530 z zakresu budżetu i finansów, 4 682 z zakresu świadczeń rodzinnych, 924 z zakresu 

świadczeń alimentacyjnych, 867 z zakresu dróg i transportu, 465 z zakresu spraw 

meldunkowych, rejestru wyborców i zezwoleń alkoholowych, 283 z zakresu gospodarki 

komunalnej, 107 z zakresu gospodarki nieruchomościami i 488 z zakresu oświaty.  

 

W systemie elektronicznego obiegu dokumentów Mdok odnotowano wpływ 37 303 

pism (w 2020 r. - 41 103). Do Prezydenta skierowano 164 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej, które zostały rozpatrzone w terminach wynikających z ustawy o dostępie  

do informacji publicznej. W czterech przypadkach odmówiono udostępnienia informacji 

publicznej. W okresie sprawozdawczym skierowano do Prezydenta Miasta 14 petycji. 

Prezydent podpisał 271 zarządzeń.  

 

Urząd Stanu Cywilnego sporządził 3160 aktów stanu cywilnego (urodzenia, 

małżeństwa, zgony), wydał 15 471 odpisów aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, na 

drukach wielojęzycznych), sporządził 824 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego  

i zamieścił 4 615 przypisków przy aktach stanu cywilnego oraz dokonał 6 339 migracji aktów  
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do Rejestru Stanu Cywilnego. W Sali Ślubów USC miało miejsce 17 uroczystych jubileuszy 

długoletniego pożycia małżeńskiego. 

 

 Wydział Spraw Obywatelskich dokonał 219 nowych wpisów w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 541 zmian wpisów w CEIDG, 57 wpisów 

dotyczących wznowienia działalności, 137 o zawieszeniu działalności i 118 w zakresie 

wykreślenia działalności gospodarczej.  

 W zakresie ewidencji ludności dokonano 3527 czynności związanych  

z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę lub powrotu  

z zagranicy oraz 2 089 udostępnień danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru 

dowodów osobistych.  Ponadto wydano: 4 156 dowodów osobistych, 129 decyzji w sprawach 

meldunkowych, 649 zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców, 264 zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz 59 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń. 

 Udzielono wsparcia branży gastronomicznej, która na skutek wprowadzonych 

ograniczeń znalazła się w bardzo trudnej sytuacji - uchwałą nr XXXV/324/2021 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. przedłużono termin wniesienia II i III raty 

opłaty z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych. 

 

Miasto udzieliło 105 zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 

000,00 zł, których wartość brutto wyniosła 84 544 893,85 zł. Udzielenie każdego z zamówień 

było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym: 

1) w trybie przetargu nieograniczonego - 17 postępowań na kwotę 15 825 562,26 zł; 

2) w trybie podstawowym – 49 postępowań na kwotę 23 567 867,88 zł; 

3) negocjacje bez ogłoszenia – 18 postępowań na kwotę 1 170 545,97 zł; 

4) w trybie zamówienia z wolnej ręki – 15 postępowań na kwotę 43 168 995,90 zł; 

5) w trybie zapytania o cenę - postępowania na kwotę 15 827,34 zł; 

6) zamówienie na usługi społeczne - 2 postępowania na kwotę 796 094,50 zł. 

Ponadto udzielono 25 zamówień na łączną kwotę brutto 1 669 015,27 zł, których 

wartość nie przekraczała 130 000,00 zł i była wyższa niż 50 000 zł, zgodnie z wewnętrznym 

regulaminem Miasta w tym zakresie. Unieważniono 25 postępowań (brak ofert lub cena 

przekraczała możliwości budżetowe). 

Wartość umów i zleceń o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł wyniosła 6 083 215,91 zł 

brutto przy liczbie umów/zleceń 1 900. Udzielone zamówienia nie przekroczyły limitu 

określonego w art. 46 ustawy o finansach publicznych.  
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Prezydent Miasta Inowrocławia jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich VIII 

kadencji. W 2021 r. uczestniczył w 17 posiedzeniach Zarządu, w tym 15 w trybie on-line. 

Ponadto Prezydent Miasta Inowrocławia jest członkiem Zespołu ds. Ustrojowych Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 2021 r. uczestniczył w 3 spotkaniach  

w trybie on-line. 

 27 maja 2021 r. prezydent uczestniczył online w posiedzeniu senackiej Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Tematem komisji była ,,Sytuacja 

gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii spowodowanej COVID-19”.  

 Prezydent wziął również udział w Konwencie Prezydentów Miast Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się 1 lipca 2021 r. w Bydgoszczy.  

 Ponadto 21 października 2021 r. prezydent gościł w Inowrocławiu Przewodniczących 

Sejmików Województw RP, w związku z odbywającym się w Toruniu Konwentem tego 

gremium.  

 Prezydent Miasta pełnił funkcję Gminnego Komisarza Spisowego z uwagi na  

organizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.   

 

Jednostki organizacyjne gminy 

 

 Miasto posiada następujące samorządowe jednostki organizacyjne:  

- Zakład Robót Publicznych, 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

- Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, 

- Kujawskie Centrum Kultury, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy, 

- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

- Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, 

- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 

- 12 szkół podstawowych, 4 przedszkola i 2 żłobki. 

Szczegółowe informacje o działalności ww. jednostek organizacyjnych Miasta znajdują się na 

ich stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej. 
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Ponadto funkcjonuje pięć spółek komunalnych, które wykonywały zadania własne 

Miasta dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców:  

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. 

- w zakresie m.in. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych; 

2) Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. – w zakresie m.in. 

gospodarki nieruchomościami, utrzymania czystości i porządku, zieleni miejskiej  

i zadrzewień, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia cmentarza 

komunalnego, utrzymania miejsc pamięci narodowej; 

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – w zakresie m.in. zaopatrzenia 

w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

4) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – w zakresie m.in. wytwarzania, przesyłania  

i dystrybucji ciepła; 

5) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – w zakresie m.in. transportu 

zbiorowego. 

Prezydent Miasta Inowrocławia, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników  

ww. spółek komunalnych ze 100% udziałem Gminy Miasta Inowrocław, uczestniczył  

w trzech Zwyczajnych oraz w dwóch Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników.  

 

Projekty realizowane ze źródeł zewnętrznych 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, w 2021 r. podpisano umowy o dofinasowanie trzech 

projektów inwestycyjnych na łączną kwotę dofinansowania ok. 10 mln zł, natomiast w trakcie 

realizacji lub w rozliczeniu końcowym było sześć projektów o wartości dofinansowania  

ok. 12 mln zł. Były to projekty: 

1) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych  

w Inowrocławiu - II etap”, którego głównym celem była poprawa jakości powietrza 

poprzez rozwój infrastruktury umożliwiającej alternatywne przemieszczanie się,  

w postaci większego wykorzystania transportu rowerowego. Zakres projektu 

obejmował budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-

rowerowych  o łącznej długości 1,75 km. Dofinansowanie z UE to ok. 1,2 mln zł.  

2) „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”, którego 

zakres obejmował m.in.: remont tężni solankowej, budowę parkingu w rejonie tężni 
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przy ul. Bocznej, uzupełnienie oświetlenia wokół tężni, rekultywację terenu zielonego 

wokół oraz wewnątrz tężni, a także zakup i montaż elementów małej architektury  

tj. ławek, leżaków betonowych, koszy na odpadki. Dofinansowanie z UE to ponad  

5,5 mln zł. 

3) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap 

(Szkoła Podstawowa nr 8)”, którego celem było obniżenie wydatków na ogrzewanie, 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i strat energii w budynku oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektu. 

Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 2,6 mln zł.  

4) Trzy projekty dotyczące remontów części wspólnych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych położonych w obszarze rewitalizacji zamieszkałych przez osoby 

wykluczone społecznie, których celem była poprawa warunków życia na obszarze 

rewitalizacji miasta Inowrocławia poprzez odnowę części wspólnych budynków 

mieszkalnych będących w zasobach komunalnych. Inwestycje dotyczyły budynków: 

Dworcowa 44, 48, 53B, 92-94, Kasztelańska 12, Jana Kilińskiego 6, Poznańska 336, 

359, 365, 367 i 367A, Andrzeja 5, Henryka Fryderyka Hoyera 16, Tadeusza 

Kościuszki 8, Mątewska 15, 25, 66-68, 70-72, 75-77, Poznańska 2 i 359, 

Staropoznańska 108, Szymborska 14, Wałowa 3-5 oraz ul. Najświętszej Marii Panny 

32. Łączne dofinansowanie z UE to ok. 6,5 mln zł.  

5) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap 

(Ratusz)”, którego realizacja zaplanowana została na 2022 r. Celem projektu jest 

obniżenie wydatków na ogrzewanie, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

zmniejszenie strat energii w budynku. Dofinansowanie z UE to ok. 1 mln zł.    

6) „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy  

ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” – realizacja w 2022 r. 

Wartość dofinansowania unijnego to ok. 5 mln zł.  

7)  „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, w ramach którego we wszystkich 

inowrocławskich szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia pozalekcyjne 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i zajęcia specjalistyczne dla uczniów. W projekcie brało udział około  

1400 uczniów, a ponad 220 nauczycieli zostało przeszkolonych z wykorzystania 

sprzętu TIK i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym. Szkoły zostały wyposażone 

w sprzęt multimedialny, roboty do programowania, drukarki 3D oraz do zajęć 

specjalnych z uczniami niepełnosprawnymi, m.in. maszyna do języka Braille’a  
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i specjalistyczne programy komputerowe. Dofinasowanie z UE wyniosło około 854 

tysięcy zł. 

 

Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zrealizował w ramach  

ww. programu następujące projekty: 

1) „Nowe perspektywy – aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, którego celem było 

umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 20 mieszkańców 

Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział 

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, kursie i stażu zawodowym. Dofinansowanie 

unijne to ponad 318 tys. zł; 

2) ,,Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności III”, którego 

celem było zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu  

4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie Inowrocławia. Dofinansowanie 

unijne to ok. 340 tys. zł; 

3) „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia” - projekt realizowany  

w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Królowej Jadwigi  

w Inowrocławiu. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 10 uczestników  

świadczone były od 1 czerwca 2021 r. Dofinansowanie unijne to ok. 1,7 mln zł;  

4) „Klub Aktywnej Rodziny” - projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem 

Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, który polegał  

na  stworzeniu nowatorskiego rozwiązania pomocowego poprzez zorganizowanie 

miejsca spotkań, szkoleń, warsztatów dla beneficjentów projektu, w przyjaznej  

i bezpiecznej atmosferze Klubu i samoobsługowej kawiarni – ,,Przystań … Cafe”,  

w zintegrowanym i kompleksowym połączeniu działań społecznych, zawodowych  

i środowiskowych.  

 

22 kwietnia 2021 r. opublikowano listy zadań do dofinansowania ze środków RFRD  

w ramach naboru wniosków na  rok 2021. Spośród trzech zgłoszonych przez Miasto 

Inowrocław zadań, dofinansowanie otrzymało jedno – „Przebudowa ulicy Ks. Piotra 

Wawrzyniaka w Inowrocławiu” (dofinansowanie w wysokości 55%). Drugie zgłoszone 

zadanie pn. „Przebudowa ulicy gminnej - Sylwestra Ranusa w Inowrocławiu” znalazło się na 

liście rezerwowej (50. pozycja). Natomiast zadanie dotyczące przebudowy ulic Pięknej, 

Kwiatowej i Spokojnej nie otrzymało dofinansowania.  
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W wyniku powstałych oszczędności przetargowych, w listopadzie 2021 r. Kujawsko-

Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował zmienioną listę zadań rekomendowanych do 

dofinansowania w ramach RFRD (edycja 2021) – nabór nr 1/2020/FDS (lista nr 5), na której 

zadanie Miasta dotyczące przebudowy ul. Sylwestra Ranusa zostało przeniesione na listę 

podstawową. W grudniu rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji, a następnie 

podpisano umowę o dofinansowanie zadania. 

Łączne dofinansowanie z RFRD wyniosło prawie 1,5 mln zł, tj. 55% wartości  

ww. zadań.  

Z kolei w sierpniu 2021 r. złożono trzy wnioski do kolejnej edycji RFRD, których 

realizacja zaplanowana została na 2022 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania.  

16 lutego 2022 r. opublikowano zatwierdzone listy – Miasto otrzymało dofinansowanie na 

przebudowę ulic Kwiatowej, Pięknej i Spokojnej w wysokości 60% kosztów 

kwalifikowanych zadania. 

 

27 października 2021 r. ogłoszono wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. Wysokość bezzwrotnego 

dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana 

inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Inowrocław zgodnie z kryteriami określonymi przez rząd, zgłosił trzy propozycje inwestycji: 

budowy ulic lokalnych wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. kanalizacja, odwodnienie, 

oświetlenie) za 65 mln zł, budowy nowego ekologicznego źródła ogrzewania w miejskiej 

ciepłowni, aby ograniczyć negatywne skutki emisji CO2 za 33,3 mln zł, montażu instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w kryterium do 5 mln zł. Niestety 

odrzucono wnioski na wsparcie kilkudziesięciomilionowe, a przyznano jedynie 

dofinansowanie na ostatni wniosek dotyczący odnawialnych źródeł energii - w wysokości 

95% wartości inwestycji.  

 

Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria 

Przyszłości” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 

GovTech, której celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 

oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości uczniowie inowrocławskich szkół 

będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne 
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umiejętności. Sprzęt dla 12 szkół dostarczony będzie do 30 czerwca 2022 r. a środki  

w wysokości 1 452 400 zł wpłynęły do budżetu w listopadzie 2021 r. 

 

W ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanego dzięki funduszom unijnym w ramach programu 

Cyfrowa Gmina, Miasto Inowrocław otrzyma dofinansowanie w wysokości 208 800,00 zł. 

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem ułatwiającym 

uczniom proces nauczania. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych 

terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego. 

W 2021 r. Inowrocław pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacje na następujące przedsięwzięcia: 

1) Zakup sadzonek drzew i krzewów do wykonania nasadzeń na terenie Miasta w ramach 

Programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 - dotacja przeznaczona została w całości na 

zakup materiału nasadzeniowego tj.– 269 szt. drzew i 4911 krzewów. Dokonano nasadzeń 

m.in. przy ulicach Konwaliowej i Wrzosowej, przy Skwerze Sybiraków, ul. Jana Kilińskiego 

oraz w Parku Solankowym. 

2) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miasta Inowrocław, w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023. W ramach programu 

zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano materiału azbestowego z 24 lokalizacji na 

terenie miasta. 

3) Usługa usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Inowrocław  

w ramach Programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2021. Łączna kwota dotacji wyniosła 

ok. 53 tys. zł.   

 

W 2021 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina”  

w ramach V osi Rozwój cyfrowy JST – REACT EU. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju 

cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  

Miasto ubiegało się o 2 mln zł na zadania związane z: cyfryzacją urzędu i jednostek 

podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, modernizację 

sieci LAN, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej; edukację 

cyfrową w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji oraz analizę 

stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Inowrocławia a także zapewnienie 
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cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Projekt będzie 

realizowany w latach 2022 i 2023. 

12 sierpnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poszukiwanie                  

i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1”                      

w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przedsięwzięcie zakłada 

roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu badawczego Inowrocław GT-1  

do głębokości 2000 m. Kwota dotacji wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych. Realizacja 

inwestycji w latach 2023 i 2024. 

 

Aktualne informacje o inwestycjach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

zamieszczone są na stronie internetowej www.inowroclaw.pl w zakładce Urząd/Projekty 

dofinansowane z Funduszy Europejskich i innych źródeł.  

 

Promocja Miasta 

 

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej prowadził szereg działań, 

mających na celu promocję Miasta Inowrocławia. Z uwagi na fakt, że media społecznościowe 

odgrywają dużą rolę w kreowaniu wizerunku, promocja odbywała się również na tej 

płaszczyźnie. Na portalu społecznościowym Facebook przekazywane były najważniejsze 

informacje dotyczące tego, co się działo w mieście – od wydarzeń kulturalnych, poprzez akcje 

promocyjne, aż po inwestycje realizowane w Inowrocławiu. Dodatkowo aktywizowano 

lokalną społeczność organizując cykliczne konkursy na Facebooku. Miasto Inowrocław 

prowadzi także Instagram, publikując zdjęcia zachęcające do odwiedzenia miasta. Natomiast 

na kanale miasta na portalu YouTube, można obejrzeć filmy promocyjne czy relacje z imprez. 

W galotach na wiatach przystankowych zostały umieszczone fotografie 

najważniejszych oraz najpiękniejszych inowrocławskich miejsc i atrakcji. Cyklicznie 

umieszczane były także plakaty zapraszające na wydarzenia organizowane przez Miasto 

Inowrocław. Dzięki temu, zarówno mieszkańcy, jak i goście, a także podróżni przejeżdżający 

przez Inowrocław, mogli podziwiać walory miasta, mającego im dużo do zaoferowania, 

zarówno w zakresie uzdrowiskowym, rekreacyjnym, ale także historycznym i zabytkowym.  

Celom promocyjnym służą także wykonane na zlecenie Miasta Inowrocławia gadżety 

reklamowe, które były wręczane jako nagrody w konkursach organizowanych na Facebooku 

oraz przekazywane klubom sportowym, stowarzyszeniom i innym organizacjom, a także 
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różnym instytucjom z okazji jubileuszy, które dzięki takiej formie wsparcia i biorąc udział  

w ogólnopolskich akcjach reprezentowały i promowały Miasto na zewnątrz.  

Promocja Inowrocławia realizowana była w dużej mierze poprzez rozgrywki sportowe 

z udziałem inowrocławskich klubów, m.in. Kujawskiego Stowarzyszenia Koszykówki, 

Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej, Mątewskiego Klubu Piłkarskiego Noteć, 

Cuiavii Inowrocław, SKS Kasprowicz, Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego Noteć 

oraz Miejskiego Klubu Sportowego Inowrocław. Promocja polegała w szczególności  

na zamieszczaniu herbu Miasta na strojach zawodników i na stronach internetowych klubów, 

banerach reklamowych podczas trwania zawodów, umieszczaniu oraz udostępnianiu relacji  

z zawodów w mediach społecznościowych. 

Znaczącą rolę w promocji wewnętrznej i zewnętrznej Inowrocławia odgrywała 

organizacja imprez. Zarówno tych lokalnych, jak i tych o zasięgu ogólnopolskim. Miasto 

Inowrocław wraz z samorządowymi instytucjami kultury, przygotowało wiele wydarzeń. 

Najważniejsze z nich pod względem wizerunkowym i promocyjnym to: 

- Imieniny Miasta, 

- Dni Inowrocławia pod nową nazwą INO POP Festiwal, 

- Inowrocławskie Lato Muzyczne,  

- cykl koncertów INOWROCŁAW 6-5-4,  

- Art Ino Festiwal,  

- INO ROCK FESTIVAL,  

- INOWROCŁAW=MIŁOŚĆ #kochamirozumiem, 

- projekty zorganizowane z Radiem ZET.  

 

Informacja Turystyczno-Kulturalna (ITK), oprócz promowania Inowrocławia pod 

względem turystycznym, pełniła funkcję informacyjną dla wszystkich zainteresowanych 

ofertą kulturalną. Pracownicy ITK udzielali niezbędnych wyjaśnień turystom i kuracjuszom,  

a także służyli pomocą w zorganizowaniu czasu wolnego podczas pobytu w mieście  

i okolicach. W ofercie ITK dostępne były pamiątki i gadżety, a także prowadzono sprzedaż 

książek turystycznych oraz rękodzieła w ramach Komisu Artystycznego. ITK zajmowała się 

także promocją wydarzeń organizowanych przez Miasto Inowrocław, Kujawskie Centrum 

Kultury i Bibliotekę Miejską. Ponadto w punkcie przyjmowane były wnioski o wydawanie 

„Karty Inowrocławianina” (informacje o Programie na str. 54). W ramach działań ITK 

kontynuowana była współpraca z koordynatorem Szlaku Piastowskiego, która polegała na 
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promocji Inowrocławia w kontekście wspólnego produktu turystycznego, jakim jest właśnie 

Szlak Piastowski. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

 Miasto Inowrocław zostało laureatem II edycji konkursu Miasto z klimatem - 

najlepszy zrealizowany projekt – w obszarze: zrównoważony transport zajęło II miejsce  

w kategorii miast do 100 000 mieszkańców. Konkurs skierowany był do samorządów miast, 

które zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym 

retencja wody) lub zrównoważonego transportu. Nagrodą w konkursie było 7 tys. zł 

przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Inowrocławia.  

 Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza zajął 2 miejsce w prestiżowym 

rankingu  czasopisma „Newsweek”. Wyniki rankingu najlepszych prezydentów miast N15 

ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego Local Trends, a listę tworzy się 

na podstawie wskazań personalnych prezydentów. Piąty rok z rzędu Prezydent Inowrocławia 

uzyskał prestiżowy tytuł. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. zajęło 6 miejsce  

w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej 2021 

przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna i Strefa Gospodarki. Celem rankingu było 

pokazanie newralgicznych i ważnych w funkcjonowaniu lokalnych społeczności 

przedsiębiorstw, które świadczą usługę lokalnego transportu zbiorowego. Przy ocenie brany 

był pod uwagę m.in. udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

 Inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - przebudowa 

Ujęcia Wody w Trzaskach - została nagrodzona w I edycji konkursu „EKO-ORŁY” 

zorganizowanego z okazji jubileuszu 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  Konkurs miał na celu promowanie 

efektywnego wykorzystywania dofinansowań ze środków Funduszu na rzecz ochrony 

środowiska. Inwestycja otrzymała nagrodę główną w kategorii: ochrona wód i gospodarka 

wodna. 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W 2021 r. obowiązywały dokumenty strategiczne obejmujące różnorodne dziedziny, 

m.in. z zakresu ochrony środowiska, spraw społecznych czy gospodarki mieszkaniowej. 

Dokumenty dotyczące realizacji powyższych planów, programów i strategii były 

przedmiotem licznych sprawozdań, dyskusji i uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia. 

Wszystkie strategie, polityki i programy realizowano zgodnie z założeniami i z zapisami 

ujętymi w uchwałach Rady Miejskiej Inowrocławia.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 

 

Program został przyjęty uchwałą nr XXXIII/379/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 23 października 2017 r., zmienioną uchwałami nr XLV/530/2018 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. oraz nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 23 września 2019 r. 

Dokument jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020.  

W 2021 r. realizowano 4 projekty inwestycyjne zapisane w LPR: trzy dotyczące 

remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących zasób 

gminy oraz projekt adaptacji pomieszczenia budynku ul. Słonecznej wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia i przebudową ul. Słonecznej. Ponadto 16 września 2021 r. 

podpisano umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania otoczenia 

fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne 

(realizacja inwestycji w 2022 r.).  

 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Inowrocławia  

na lata 2017-2021 

 

Program został przyjęty uchwałą nr XXXV/405/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 27 listopada 2017 r. Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione na sesji 

Rady Miejskiej w kwietniu br. (publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce 

Uchwały Rady): http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/19055/uchwala-nr-xlix-467-2022.  

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/19055/uchwala-nr-xlix-467-2022
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Miasto Inowrocław realizuje zadania określone w założeniach programowych 

programu. Podjęto szereg inicjatyw, których celem jest dbałość o zachowanie istniejących 

walorów zabytkowych miasta, historii, tradycji i kultury „Małej Ojczyzny”. Podjęto zadania 

związane z zahamowaniem degradacji substancji zabytkowej, kształtowanie atrakcyjnego 

wizerunku miasta Inowrocławia oraz ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych.  

Z uwagi na znaczne ograniczenie dochodów Miasta - na skutek decyzji rządowych  

i zmian podatkowych oraz pandemii, która pogłębiła ubytki finansowe – w 2021 r.  

nie dofinansowywano prac rewaloryzacyjnych obiektów nie będących własnością gminy  

w postaci dotacji na prace remontowo-konserwatorskie zabytków ruchomych i nieruchomych.  

 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

na lata 2021-2024 

 

Plan został przyjęty uchwałą nr XXXII/308/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

17 grudnia 2020 r. i realizuje go spółka komunalna - Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. W 2021 r. m.in. w zakresie: 

1) ujęć wody: 

- opracowano koncepcję budowy dwóch farm fotowoltaicznych po 199 kWp na terenie ujęcia 

wody w Trzaskach, uzyskano warunki zabudowy, opracowano projekt budowlany wraz  

z pozwoleniem na budowę, dostarczono i zamontowano 1080 paneli PV wraz z konstrukcją 

wsporczą oraz 6 szt. inwerterów. Farmy zostaną uruchomione w 2022 r., 

- w ramach wykonania odwiertów studni zastępczych odwiercono studnię głębinową 14f, 

zlikwidowano otwór hydrogeologiczny 14e, wykonano część robót energetycznych  

i zainwentaryzowano otwór. Studnia zostanie oddana do eksploatacji w 2022 r.  

po zakończeniu robót przyłączeniowych i prac dokumentacyjnych; 

2) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 

- w ramach uzbrajania nowych osiedli wybudowano sieci wodociągowe i sieci kanalizacji 

sanitarnej w ulicach: drodze dojazdowej na działkach nr 11/13 i 10/10 przy  

ul. Transportowca, Nowej, Stanisława Trzcińskiego, Szybowcowej, Józefa Aleksandrowicza, 

Bogdana Snarskiego (przedłużenie),  drodze dojazdowej przy ul. Marulewskiej, Rąbińskiej  

(w rejonie ul. Jęczmiennej), Warsztatowej, Pokojowej, Fiołkowej, 

- przebudowano sieci w ul. Magazynowej 104-108 oraz Kazimierza Jagiellończyka, 
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- w ramach przebudowy magistrali wodociągowej (odcinek w Gniewkowie) przeprowadzono 

dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na 

brak ofert spełniających wymagania nie rozpoczęto realizacji zadania, 

- przejęto odpłatnie sieć kanalizacyjną w ul. Świętokrzyskiej dla osiedla przy ul. Solankowej. 

 

 Łącznie zrealizowano sieci wodociągowe o długości ok. 1,7 km oraz sieci 

kanalizacyjne o długości ok. 1,2 km. Łączne nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły ponad 

2,5 mln zł.  

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia 

 

Strategia została przyjęta uchwałą nr XXIV/245/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia               

z dnia 25 maja 2020 r. Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane dotacją  

z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu 

priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”. 

W ramach niezbędnych inwestycji w celu wdrożenia Strategii w 2021 r. zrealizowano: 

rozbudowę systemu dróg rowerowych w Inowrocławiu poprzez budowę i przebudowę 

kolejnych ścieżek rowerowych. Realizacja pozostałych inwestycji planowana w kolejnych 

latach, przy wykorzystaniu środków unijnych z kolejnej perspektywy finansowej UE.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024  

z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

dla Miasta Inowrocławia 

 

 Program został przyjęty uchwałą nr XXXII/309/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 17 grudnia 2020 r. i jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz 

ochrony środowiska na terenie miasta.  

 Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem koordynującym 

działania na rzecz ochrony środowiska na terenie miasta. Zawiera cele i zadania, które 

powinna realizować Gmina Miasto Inowrocław w granicach administracyjnych. Efektem 

realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego, jego poprawa 

oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w mieście. 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030 

 

Plan został przyjęty uchwałą nr XXVIII/280/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

21 września 2020 r. i jest strategicznym dokumentem określającym strategię długoterminową, 

cele i zobowiązania Miasta do 2030 r. Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi 

Miastu ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację działań 

związanych m.in. z modernizacją energetyczną budynków czy wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii. 

Główne działania realizowane przez Miasto w 2021 r. to m.in. termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej nr 8, budowa chodników, ścieżek rowerowych, budowa  

i przebudowa dróg oraz dofinansowanie działań ekologicznych w placówkach oświatowych. 

Ponadto w 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego poszukiwania  

i rozpoznania złoża wód geotermalnym w Inowrocławiu, którego realizacja przewidziana jest 

na lata 2023-2024 (dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych).  

 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Miasto Inowrocław na lata 2020-2032 

 

Został przyjęty uchwałą nr XXIX/290/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  

26 października 2020 r. Celem Programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obszaru gminy. W 2021 r. w ramach ww. programu zdemontowano, 

przetransportowano i zutylizowano materiał azbestowy z  24 lokalizacji na terenie miasta,  

a masa odpadów azbestowych przetransportowanych i zutylizowanych z terenu miasta 

wyniosła 30,99 Mg. Na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023”, dotację w wysokości  

12 747,70 zł.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt domowych na terenie Gminy Miasto Inowrocław na 2021 rok 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/319/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia   

z dnia 19 lutego 2021 r.  
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Program został zrealizowany. W ciągu roku do schroniska przyjęto 220 zwierząt,  

167 psów i 53 koty, a opiekę znalazło 178 zwierząt. Na koniec 2021 r. w schronisku 

pozostawały 133 zwierzęta - 77 psów i 56 kotów. Koszt realizacji Programu wyniósł  

940 967,69 zł. Ponadto zabiegom sterylizacji poddano 60 kotek i 31 suk, a także 

wykastrowano 26 kocurów i 41 psów. Koszt realizacji zadania wyniósł 12 650,00 zł. 

Dodatkowo przeznaczono 12 000,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie 

miasta. 

 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasto Inowrocław 

 

Został przyjęty uchwałą nr XXV/260/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia                 

19 czerwca 2020 r. Plan ma na celu przystosowanie Miasta Inowrocławia do zmian klimatu, 

zwiększenie jego odporności na długotrwałe okresy bezopadowe i susze, zjawiska termiczne 

(fale upałów, dni gorące i dni upalne), zjawiska pluwialne (powodzie nagłe) oraz podniesienie 

świadomości mieszkańców Miasta Inowrocławia na temat zagrożeń wynikających ze zmian 

klimatu. 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Inowrocławia na lata 2021-2026 

 

Program został przyjęty uchwałą nr XXXV/326/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 29 marca 2021 r.  

Mieszkaniowy zasób Miasta był i jest obszarem deficytowym i wymagającym 

znacznych nakładów finansowych. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawowy obowiązek 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy, realizacja założeń 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, stanowi bardzo 

ważny cel jej działania.  

Program realizowany był prawidłowo, zgodnie z założeniami opisanymi w uchwale. 

Inwestycje zrealizowane w ramach programu, to głównie remonty elewacji budynków.  

Na inwestycje wydatkowano łącznie 3 713 920,46 zł, w tym wykonano remonty 

elewacji 6 budynków komunalnych przy ul.: Andrzeja 5, Dworcowej 44 i 48, Mątewskiej 66-

68, 70-72 i 75-77 oraz rozpoczęto remonty elewacji 4 budynków przy ul. Dworcowej 53 B, 

Mątewskiej 15 ABCD i 25, NMP 32 w ramach projektu pn. „Odnowa części wspólnych 

budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu” (współfinansowanego z Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 

6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych). 

Zrealizowana została również inwestycja dotycząca zagospodarowania terenu, w tym 

wykonania chodnika, pieszojezdni i drogi dojazdowej przy ul. Średniej 7a. Wykonano 

instalację gazową  w budynku przy ul. Józefa Chociszewskiego 27. 

W trakcie realizacji jest modernizacja dachów na budynkach wielorodzinnych przy 

ulicach: Karola Marcinkowskiego 31, Jana Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1 i 7. 

Ponadto przygotowana została dokumentacja techniczna dla 3 budynków.  

W ramach remontów bieżących wydatkowano 694 920,88 zł,  w tym  wykonano  

m. in. remont klatki schodowej budynku przy ul. Poznańskiej 367a,  remont schodów i dachu 

w budynku przy ul. Poznańskiej 37, instalację centralnego ogrzewania gazowego  

w 2 lokalach mieszkalnych i inne. Pobudowane lub przestawione zostało 49 pieców 

kaflowych oraz wymieniono 156 szt. stolarki okiennej. 

 

Wieloletni program gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta 

Inowrocławia na lata 2019-2024 

 

Program został przyjęty uchwałą nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia                   

z dnia 28 października 2019 r.  

Na pomieszczenia tymczasowe wydzielono lokale znajdujące się przy ulicach 

Składowej 6, Młyńskiej 8  oraz Prezydenta Gabriela Narutowicza 18. 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa, realizacja 

eksmisji została wstrzymana do czasu jej odwołania, pomieszczeń tymczasowych nie 

przydzielono. 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości 

  

Podstawę prawną sporządzenia planu, który określa główne kierunki działań,  

tj. sposób wykorzystania nieruchomości oraz ich zagospodarowania, stanowi art. 25 ust. 2 i 2a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

 Realizując plan, nabyto do zasobu nieruchomości grunty o powierzchni 2,7339 ha  

o wartości 1 242 288,00 zł. W drodze przetargu, bezprzetargowo oraz w drodze zamiany 

zbyto nieruchomości o powierzchni 3,3998 ha o wartości 1 514 257,53 zł. Stan 
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wydzierżawionych gruntów na koniec roku wynosił 29,7215 ha, natomiast obszar 

nieruchomości, na których Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania – 96,3537 ha  

o wartości 46 323 306,29 zł. Sprzedano 75 mieszkań komunalnych i 1 pomieszczenie 

mieszkalne za łączną kwotę 4 245 191,25 zł. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Miasta Inowrocławia 

  

 Zmiana studium została przyjęta uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. Dokument ten przedstawia uwarunkowania 

rozwoju Miasta w wielu aspektach oraz wskazuje kierunki jego rozwoju przestrzennego. 

Zapisy studium są podstawą do tworzenia aktów prawa miejscowego, jakimi są miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego.  

 Uwzględniając ustalenia zawarte w studium, w 2021 r. Rada Miejska Inowrocławia 

uchwaliła 5 planów stanowiących zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Natomiast w różnej fazie opracowania było 21 projektów planów 

miejscowych o łącznej pow. ok. 243,4 ha, co stanowi ok. 8% powierzchni miasta. W 2021 r. 

odstąpiono od opracowania jednego planu miejscowego, a na podstawie wniosków 

przystąpiono do sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego o łącznej pow. 50 ha.  

 23 października 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXIII/387/2017 

zobowiązała Prezydenta Miasta Inowrocławia do sporządzenia nowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Inowrocławia. Prace nad tym 

dokumentem zostały podjęte. W projektowanej zmianie studium dodatkowo wyznaczone 

zostaną m.in. granice obszarów i terenów górniczych, obszarów zdegradowanych  

i wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji oraz strefy ochronne 

od urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. W strefach 

ochrony uzdrowiskowej A, B i C zostaną zmienione wskaźniki terenów zieleni i terenów 

biologicznie czynnych. Uaktualnione zostaną również granice terenów zamkniętych. Ponadto, 

zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami inwestorów, zostaną zmienione ustalenia dotyczące 

kilku terenów, a także ustalenia zabudowy w rejonie gazociągu i obwodnicy w południowo-

wschodniej części miasta. 
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Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta 

Inowrocławia 

 

Plan został przyjęty uchwałą nr XXVIII/311/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

31 marca 2017 r. i zmieniony uchwałą nr XXV/267/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

19 czerwca 2020 r.  

Główne kierunki to: 

- sukcesywne poprawianie obsługi obszarów charakteryzujących się największą liczbą 

pasażerów i synchronizacja rozkładów jazdy, 

- rozwój zintegrowanych węzłów przesiadkowych (miejsca postojowe i parkingowe, 

przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów oraz systemy dynamicznej informacji 

pasażerskiej), 

- promowanie transportu zbiorowego. 

Plan był realizowany w zakresie komunikacji miejskiej na liniach: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 

13, 16, 19, 20, 21, 27 i 28, na których wykonywane były przewozy o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 

 

Strategia przyjęta została uchwałą nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 27 czerwca 2016 r. Program w 2021 r. był realizowany zgodnie z założeniami 

opisanymi w ww. uchwale. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. zadań ujętych  

w ww. dokumencie zostanie przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia  

w maju 2022 r. 

W 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert Miasto Inowrocław udzieliło dotacji na 

realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób następującym organizacjom pozarządowym: Inowrocławskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 

Miejskie w Inowrocławiu, Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło 

Powiatowe w Inowrocławiu, Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Oddział 

Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu, Stowarzyszenie 
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Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacja Ekspert-Kujawy, Fundacja Uzdrowiska Solanki Pro 

Zdrowie, Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów, Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

„Twoja szansa”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. 

W zakresie pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym dużym 

wsparciem była możliwość korzystania ze schronisk dla osób bezdomnych mieszkań 

treningowych oraz prowadzona praca socjalna. 

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze realizowane były usługi  dla 

osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym tą formą 

pomocy objęto 447 świadczeniobiorców. 

W 2021 r. realizowano także projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. „Usługi opiekuńcze MOPS – rozszerzenie działalności II” oraz 

„Usługi opiekuńcze MOPS – rozszerzenie działalności III”, których celem było zwiększenie 

dostępności usług opiekuńczych dla łącznie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

W omawianym okresie  zrealizowano także Program „Wspieraj Seniora” – 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów (od października do grudnia). Z programu 

mogły korzystać osoby powyżej 70. roku życia, niemogące samodzielnie realizować 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

Ponadto w omawiany okresie realizowano projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 

współfinansowanego z EFS. Celem projektu była  teleopieka ukierunkowana na pomoc 

medyczną dla 106 osób. 

Kolejnym programem realizowanym na rzecz osób niepełnosprawnych był program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wsparciem objęto 59 osób. Celem programu 

było zapewnienie dostępności do usługi asystenta polegającej m.in. na wsparciu  

w wykonywaniu codziennych czynności oraz umożliwieniu uczestnictwa w życiu społecznym 

i kulturalnym osób niepełnosprawnych. 

 

Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 

Program przyjęty został uchwałą nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 

10 września 2019 r. Program realizowany był prawidłowo, zgodnie z założeniami opisanymi 
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w ww. uchwale. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r. wraz 

z wykazem potrzeb na 2022 r. przyjęte zostało na sesji Rady Miejskiej Inowrocławia w marcu 

br. (publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Uchwały Rady): 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18899/uchwala-nr-xlviii-460-2022.  

 

W 2021 r. asystenturą rodzinną objętych było 88 rodzin, w tym 141 osób dorosłych  

i 188 dzieci.  

Zespół ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych (MOPS) we współpracował z terenowymi 

pracownikami socjalnymi oraz konsultantami Ośrodka: psychologiem, pedagogiem  

i prawnikiem, a także asystentami rodziny.  W ramach tej współpracy pedagog  uczestniczył 

w działaniach na rzecz 76 rodzin, psycholog objął wsparciem 77 rodzin, a prawnik udzielił  

50 porad. Pracownicy Zespołu uczestniczyli w postępowaniach dot. 835 środowisk, w tym  

w 290 przypadkach podjęto interwencje socjalne, natomiast w 545 prowadzono prace socjalną 

m.in. przy współudziale terenowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 

Organizowano specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem i innymi problemami 

zdrowia psychicznego. Adresatami tych usług były dzieci z autyzmem i innymi problemami 

zdrowia psychicznego. Koszt zakupu świadczeń dla 58 dzieci sfinansowany został ze 

środków budżetu państwa. 

W 2021 r. wpłynęło 175 wniosków (w tym 130 złożone po raz pierwszy) o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny. Wpłynęły również 23 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty  

i 12 wniosków o uzupełnienie rodziny. Wydano 504 karty tradycyjne i 510 elektronicznych. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2024 

 

Program przyjęty został uchwałą nr XXXVI/342/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. Celem głównym programu było tworzenie warunków 

sprzyjających eliminowaniu przemocy z życia rodzinnego. Program w 2021 r. realizowany 

był zgodnie z założeniami opisanymi w ww. uchwale. 

Na rzecz przybliżenia istoty przemocy i eliminowania jej z życia rodzinnego, 

podejmowane były akcje informacyjne, w tym opierające się na współpracy między 

instytucjami, m.in.: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy. 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18899/uchwala-nr-xlviii-460-2022
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W 2021 r. wsparcia osobom dotkniętym przemocą udzielały: Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (10 posiedzeń Zespołu, powołano 2 165 grup 

roboczych które odbyły 679 posiedzeń), Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Powyższe instytucje udzieliły wsparcia 284 osobom (177 rodzin zostało objętych 

procedurą „Niebieska Karta”). W 2021 r. realizowano programy psychologiczno-

terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do zmiany wzorców 

zachowań. Na rzecz przybliżenia istoty przemocy i eliminowania jej z życia rodzinnego, 

podejmowane były akcje informacyjne, w tym opierające się na współpracy między 

instytucjami, m.in.: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

 

Program przyjęty został uchwałą nr XXXII7311/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 17 grudnia 2020 r. Realizowany prawidłowo, zgodnie z założeniami opisanymi w ww. 

uchwale. Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione na sesji Rady Miejskiej 

w marcu br. (publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Uchwały Rady): 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18900/uchwala-nr-xlviii-461-2022.   

 

W ramach realizacji programu Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

w Inowrocławiu: 

1) Realizował kampanie profilaktyczne, informacyjne oraz informacyjno-edukacyjne -  

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, #WIDZISZREAGUJ; 

2) Organizował warsztaty profilaktyczne w szkołach i psychoedukacyjne dla rodziców; 

3) Prowadził cztery świetlice socjoterapeutyczne – „Świetlik”, „Motylek”, „Tygrysek”            

i „Kasztanek”; 

4) Prowadził Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (działalność informacyjna i edukacyjna 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy                  

w rodzinie, a także udzielanie konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, 

socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy); 

5) Organizował pomoc prawną; 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18900/uchwala-nr-xlviii-461-2022
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6) Organizował działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Inowrocławiu. 

W realizację programu zaangażowani byli m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele, terapeuci 

uzależnień, psycholodzy, prawnicy, psychoterapeuci, pracownicy opieki społecznej, 

członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Straż 

Miejska, a także organizacje pozarządowe. 

 

Plan działań w zakresie polityki zdrowotnej dla Miasta Inowrocławia na lata 

2016-2021 

 

Plan przyjęty został uchwałą nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  

21 marca 2016 r. Celem głównym Planu działań jest poprawa stanu zdrowia i podniesienie 

zdrowotnej świadomości mieszkańców Inowrocławia, a także upowszechnienie wiedzy  

z zakresu zdrowotnego stylu życia. W 2021 r. realizowany był prawidłowo, zgodnie  

z założeniami opisanymi w ww. uchwale. Sprawozdanie z realizacji Planu działań w zakresie 

polityki zdrowotnej dla Miasta Inowrocławia za okres 2919-2021 zostało przedstawione na 

sesji Rady Miejskiej w lutym 2022 r. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,  

w zakładce Uchwały Rady: http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18722/uchwala-nr-xlvii-452-

2022.   

 

 W ramach Planu działań zrealizowano m.in.: 

1) „Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu  

o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”; 

2) Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat; 

3) Spotkania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia: „Medyczne ABC. Porady dla 

chorego w czasie pandemii COVID-19”, „Dieta a odporność – co jeść, aby wspomóc 

odporność organizmu ?” i „Dieta w cukrzycy – co jeść, a czego unikać ?”;  

4) Wsparcie zadania publicznego pn. „Akcja profilaktyczna: Patrząc w przyszłość – 

pamiętaj o zdrowiu” realizowanego przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 

„Flandria”; 

5) Wsparcie realizacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie  

w Inowrocławiu zadania publicznego pn. „Pomoc materialna oraz edukacyjna 

członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu. 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18722/uchwala-nr-xlvii-452-2022
http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/18722/uchwala-nr-xlvii-452-2022
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Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2021 dla Miasta 

Inowrocławia 

 

Program przyjęty został uchwałą nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z 25 kwietnia 2016 r. Był realizowany zgodnie z założeniami opisanymi w ww. uchwale.  

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2021 rok zostanie przedstawione na sesji Rady 

Miejskiej Inowrocławia w kwietniu 2022 r. Sprawozdanie z realizacji Programu zostało 

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w kwietniu br. (publikacja w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w zakładce Uchwały Rady): http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/19057/uchwala-nr-

xlix-469-2022.  

Zadania w ramach Programu wykonują w Inowrocławiu: Ośrodek Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 

Urzędu Miasta. Zadania programu to m.in.:  

1) Kampania profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł”; 

2) Kampania informacyjno-edukacyjna „Postaw na rodzinę”; 

3) Warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych; 

4) Upowszechnienie wśród mieszkańców Inowrocławia informacji dotyczących 

funkcjonowania Ogólnopolskiego Telefonu Kryzysowego, Ogólnopolskiego Telefonu 

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” 

Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień; 

5) Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

6) Organizacja X Inowrocławskich Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 

które odbyły się 7 października 2021 r. Teatrze Miejskim w Inowrocławiu; 

7) Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług 

opiekuńczych, pomocy finansowej w postaci zasiłków i opłat za pobyt w domach 

pomocy społecznej, a także innych form pomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (zasiłki stałe, umożliwienie zamieszkania w mieszkaniach 

chronionych); 

8) Realizacja przez Środowiskowy Dom Samopomocy form wsparcia m.in.. treningów  

w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym, terapii zajęciowej (ergoterapii, 

arteterapii, teatroterapii  i muzykoterapii), terapii pedagogicznej, kinezyterapii – 

terapii ruchem, pomocy psychologicznej, aktywizacji zawodowej, a także zapewnienia 

http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/19057/uchwala-nr-xlix-469-2022
http://bip.inowroclaw.pl/uchwala/19057/uchwala-nr-xlix-469-2022
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opieki np. poprzez współpracę z lekarzami, pracownikami socjalnymi, monitorowanie 

stanu psychofizycznego podczas zajęć w placówce). 

 

Program współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi 

 

Program przyjęty został uchwałą nr XXX/298/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia  

z dnia 1 grudnia 2020 r. Konieczność jego podjęcia wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Program 

skierowany jest  do organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na terenie 

Inowrocławia lub na rzecz jego mieszkańców, a na jego realizację Miasto zaplanowało 

przeznaczyć środki budżetowe w wysokości 1 368 000 zł.  

Program realizowany był poprzez wsparcie finansowe organizacji pozarządowych  

w trybie otwartych konkursów ofert na powierzenie oraz dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, sportu, kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży czy też 

działalności na rzecz osób w wieku senioralnym. Prezydent Miasta Inowrocławia ogłosił  

10 otwartych konkursów ofert. Wsparcie finansowe otrzymały 92 projekty na łączną kwotę 

1 281 876 zł. 

 

Program „Karta Inowrocławianina” 

 

Program wprowadzono w 2017 r. uchwałą nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016 r. 

Posiadacze karty korzystali ze zniżek oferowanych przez 34 partnerów programu. 

Rabaty w zróżnicowanej wysokości (od 5 do 30% na wybrane produkty lub usługi) oferują 

m.in. sklepy, przychodnie, restauracje, przedsiębiorstwa taksówkarskie, gabinety odnowy 

biologicznej i fizykoterapii i wiele innych. W 2021 r. wnioski o wydanie karty złożyło 860 

osób, wydano 844 karty (16 osób nie spełniało kryteriów określonych regulaminem).             
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Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia 

 

Rada Miejska Inowrocławia w 2021 r. podjęła 125 uchwał, w tym m. in. z zakresu 

działalności wydziałów Urzędu Miasta Inowrocławia: Budżetowo-Finansowego (26); 

Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (29); Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 

(13); Oświaty i Sportu (1); Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 

(10); Dróg i Transportu (11); Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa (5); 

Gospodarki Lokalowej (2); Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

(5); Biura Obsługi Interesantów i Kontroli (1); Biura Obsługi Inwestorów (2); Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej (2); Komendy Straży Miejskiej (1 - unieważnienie 

uchwały przez RIO z uwagi na fakt, iż uchwała ta nie była konieczna). Łącznie z inicjatywy 

Prezydenta zostało podjętych 108 uchwał, natomiast w pozostałych przypadkach z inicjatywą 

uchwałodawczą występował Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia oraz komisje 

Rady (17). 

Informacje o sposobie realizacji uchwał zamieszczano w materiałach na sesje Rady 

Miejskiej oraz publikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia 

pod adresem www.bip.inowroclaw.pl w kategorii dokumentów: „Sprawozdania Prezydenta 

Miasta Inowrocławia”: http://bip.inowroclaw.pl/artykuly/304/sprawozdania-prezydenta.  

 

 

 

 

       Prezydent Miasta Inowrocławia 

 

           Ryszard Brejza  

http://bip.inowroclaw.pl/artykuly/304/sprawozdania-prezydenta

