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Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno 



Zapraszamy do 
zapoznania się z krótką 
prezentacją Gminy Lipno 
w której przedstawimy 
najważniejsze aspekty 

opisujące charakter oraz 
potencjał naszej gminy. 



 Gmina Lipno to nowoczesna gmina, położona w centrum Polski  
o wyjątkowym kolorycie. Spotkacie tu Państwo przyjaznych, otwartych  
i uśmiechniętych ludzi, odnajdziecie niezwykłe krajobrazy, zabytki wielowiekowej 
historii, z drugiej zaś strony odkryjecie dynamicznie rozwijające miejscowości  
i miejsce wielu inwestycji. Do priorytetowych zadań, które postawiły przed sobą 
władze naszej gminy należą budowa kanalizacji oraz remont i budowa nowych dróg. 
Cieszę się jednak, że oprócz obowiązkowych zadań jakie należą do wójta, 
związanych np. z  rozwojem i rozbudową infrastruktury na terenie naszej gminy, 
pomimo ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, każdego roku udaję się 
zabezpieczyć środki na sport i kulturę, akcje związane z profilaktyką zdrowotną, 
pomoc najuboższym  czy też wspieranie uzdolnionej młodzieży. Cieszy fakt,  
iż gmina systematycznie rozwija się o czym świadczyć może ciągle rosnąca liczba 
osób, która decyduje się zamieszkać na terenie Gminy Lipno oraz zadowoleni 
mieszkańcy.  

 
 Zapraszam do Gminy Lipno 
      Andrzej Piotr Szychulski    
           Wójt Gminy Lipno 



Położenie  Dane w liczbach 

 Pod względem administracyjnym 
gmina podzielona jest na 36  
sołectw oraz 46 miejscowości. 

 Powierzchnia: 21.004 ha, w tym: 
 użytki rolne: 14.426 ha 

lasy: 4.868 ha. 
 Ludność ogółem: 11.834, w tym: 
 kobiet: 6002 

mężczyzn: 5832. 
 Podmioty gospodarcze: 481. 
 Gospodarstwa rolne: 1.759. 

 
 
 



W dniu 24 czerwca 2014 roku Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno. 

Herb Gminy Lipno wyraża w 
polu błękitnym drzewo lipowe 

złote (żółte) na zielonej 
murawie, nad którym krzyż 
kawalerski złoty na barku 

srebrnej podkowy. Ze środka 
podkowy wychodzi strzała 
srebrna żeleźcem na dół. 

Flaga Gminy Lipno 

Pieczęci 



Gmina Lipno ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez jej 

teren przebiegają dwie drogi krajowe: nr 10 relacji Szczecin – Płońsk i nr 67 

relacji Włocławek – Lipno oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 557 Rypin – Lipno, 

nr 558 Lipno – Dyblin oraz nr 559 Lipno – Płock. Uzupełnieniem sieci dróg 

wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne.  

Drogi gminne (łącznie 296 km dróg), w tym  34,3 km stanowią drogi 

twarde o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe drogi w przeważającej 

części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną pospółką 

lub kruszywem betonowym. 





Na terenie gminy istnieją trzy duże stacje uzdatniania wody w miejscowości 
Jastrzębie, Głodowo oraz funkcjonująca od sierpnia 2015 r. stacja 

uzdatniania wody w Wichowie. Długość sieci wodociągowej przebiegającej 
przez teren gminy wynosi 477,77 km (bez przyłączy  327,37), co powoduje, 
że 98% gminy jest zwodociągowana. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy wynosi 2,87 km (sieć główna) w Karnkowie, do której 
przyłączonych jest 95 gospodarstw domowych oraz 3,56 km sieci w 
Łochocinie, do której przyłączonych jest 72 gospodarstwa domowe. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków  
o przepustowości 120 m3/dobę w Karnkowie oraz o przepustowości 

50m3/dobę w Łochocinie. Z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz niską 
gęstość zaludnienia, budowa sieci kanalizacyjnej w wielu miejscach na 

terenie naszej gminy jest nieopłacalna pod względem finansowym, dlatego 
stosowane są rozwiązanie alternatywne. 

Większość mieszkańców korzysta z indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków (228 sztuk w 2011r.) lub szamb (1538 szt. w 2011 r.) 



Gmina Lipno jest gminą 
typowo rolniczą. 

 
Podstawową funkcją jest 
rolnictwo rozwijające się  
w oparciu o indywidualne 

gospodarstwa rolne z 
wykształconym kierunkiem 

produkcji roślinnej i chowem 
lub hodowlą zwierząt. 





Klasa I

Klasa II

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IVa

Klasa IVb

Klasa V

Klasa VI

0,2500 

0,0000 

117,0108 

1377,1719 

3590,6298 

2087,0430 

3285,7808 

2320,3158 



ROK 
Dochody 

ogółem 

W tym: 

Subwencje Dotacje 

Środki pozyskane z 

UE i innych 

programów 

Pozostałe dochody 

- własne 

2007 26.558.030,00 13.360.172,00 6.904.120,59 848.090,00 5.445.647,41 

2008 29.430.596,32 14.374.011.00 7.774.072,02 495.830,14 6.786.683,16 

2009 31.097.438,05 16.035.713,00 7.117.385,63 1.662.212,94 6.282.126,48 

2010 33.574.582,58 16.490.373,00 8.935.272,00 2.355.545,24 5.793.392,34 

2011 33.891.064,68 16.177.090,00 9.486.055,00 2.304.281,70 5.923.637,98 

2012 36.446.931,10 16.604.319,00 8.603.833,75 3.363.690,33 7.875.088,02 

2013 37.545.105,03 17.291.830,00 8.938.603,75 1.646.274,82 9.668.396,46 

2014 39.128.609,00 17.392.647,00 9.703.917,00 1.393.603,00 10.638.442,00 

2015 41.204.788,00 17.686.406,00 9.227.351,00 2.678.034,00 11.612.997,00 

Plan 

2016 

40.723.368,00 17.911.157,00 11.746.561,00 0 11.065.650,00 



ROK 
Wydatki  

ogółem 

W tym: 

Wydatki 

na inwestycje 

Wydatki bieżące 

na  

oświatę 

Wydatki bieżące 

na  

opiekę społeczną 

Wydatki bieżące na  

utrzymanie dróg 

2007 24.248.421,35 1.933.822,60 10.740.822,47 6.336.825,53 456.503,91 

2008 27.510.101,17 1.978.868,86 11.156.260,05 7.133.688,40 654.173,52 

2009 33.101.000,68 1.330.755,38 11.719.989,59 6.704.749,46 639.013,31 

2010 34.788.567,79 6.321.440,78 12.493.387,76 7.749.939,55 958.180,84 

2011 39.781.165,86 10.309.547,74 13.403.760,00 7.531.965,32 826.774,23 

2012 32.779.831,03 1.386.104,75 14.316.317,28 9.005.068,82 742.715,27 

2013 36.321.652,93 3.519.795,97 14.568.332,52 9.307.051,74 641.394,07 

2014 39.134.901,00 4.746.947,00 14.677.067,00 9.004.854,00 671.122,00 

2015 40.041.605,00 5.327.766,00 15.219.985,00 8.646.982,00 759.352,00 

Plan 

2016 

44.321.516,00 5.001.017,00 15.069.216,00 13.175.312,00 916.539,00 





Z funduszu sołeckiego w 2010 roku realizowano: 
 - remont dróg gminnych, wykonanie chodnika – 282.969,30 zł 
-  remont i wyposażenie  budynków OSP – 79.068,00 zł 
-  zakup paneli do ogrodzenia boiska -  9.967,40 zł 
- zakup 2 lamp solarnych – 14.926,00 zł 
- remonty i wyposażenie świetlic -  79.310,40 zł 
Łącznie wykorzystano 466.241,10 zł - otrzymana  refundacja z UW -  93.248,20 
zł 

Z funduszu sołeckiego w 2011 roku realizowano: 
-  plac zabaw  - 11.807,60 zł  
-  remont dróg gminnych - 288.882,30 zł 
-  remont i doposażenie budynków OSP – 93.221,20 zł 
-  zakup 2 lamp solarnych – 11.999,90 zł 
-  remont i doposażenie świetlic- 71.558,40 zł 
-  zakup stołu do tenisa – 3.000,00 zł 
Łącznie wykorzystano 480.469,40 zł  - otrzymana  refundacja z UW -  
96.093,88 zł 



Z funduszu sołeckiego w 2012 roku realizowano: 
-  plac zabaw - 7.256,74 zł 
-  remont  dróg gminnych , wiaty szkolne, chodnik – 338.467,42 zł 
-  remont i doposażenie budynków OSP – 74.701,08 zł 
-  utrzymanie zieleni  w parku- 3.345,6 zł 
- zakup 5 lamp solarnych –  29.999,95 
- remont i doposażenie świetlic – 56.896,61 zł 
- dresy dla sportowców – 2.999,97 zł 
Łącznie wykorzystano 513.667,37 zł - otrzymana  refundacja z UW - 
102.733,47 zł 

Z funduszu sołeckiego w 2013 roku realizowano: 
-  konserwację rowów – 11.414,40 zł 
-  plac zabaw – 9.190,99 zł 
-  remont dróg gminnych – 249.767,84 zł 
-  instrumenty dęte, tablice informacyjne  – 8.953,99 zł 
-  remont i doposażenie budynków OSP – 120.590,11 zł 
-  zakup 6 sztuk lamp solarnych – 29.583,25 zł 
-  remont i doposażenie świetlic – 66.431,01 zł 
-  rekultywacja terenu pod budowę boiska, zakup strojów sportowych – 
16.000,00 zł 
Łącznie wykorzystano 511.931,59 zł - 20 % refundacji z UW 102.386,32 zł 



Z funduszu sołeckiego w 2014 zrealizowano: 
-  konserwacja rowów – 4.500 
-  remont dróg gminnych – 323.920 
-  zatrudnienie instruktora gry na instrumentach dętych  – 4.189 
-  remont i doposażenie budynków OSP – 85.239 
-  utworzenie skweru – 12.500  
-  zakup 5 sztuk lamp solarnych – 26.000 
-  remont i doposażenie świetlic – 66.993 
-  rekultywacja terenu pod budowę boiska, zakup strojów sportowych – 22.000 
Łącznie - 545.341 zł  



Z funduszu sołeckiego w 2015 zrealizowano: 
- remonty i utrzymanie dróg tj. zakup kruszywa, koszenie poboczy – 241.275 zł, 
- zakup tablic informacyjnych – 5.879 zł, 
- zakup wiat przystankowych – 6.000 zł, 
- budowę chodników wzdłuż dróg – 50.341 zł, 
- zatrudnienie instruktora gry dla orkiestry – 5.000 zł, 
- zakup instrumentów dla orkiestry – 7.000 zł, 
- wyposażenie i remonty remiz, zakup sprzętu – 72.597 zł, 
- remont ogrodzenia szkoły w Trzebiegoszczu – 3.000 zł, 
- utworzenie skweru w Radomicach -12.000 zł, 
- zakup 8 lamp solarowych – 56.000 zł, 

- zakup klimatyzacji do WDK Wichowo – 7.500 zł, 
- remonty i wyposażenie świetlic – 71.822 zł, 
- budowę ogrodzenia świetlicy w Maliszewie – 5.998 zł, 
- utwardzenie placu przy świetlicy w Złotopolu – 13.698 zł, 
- zakup sprzętu i strojów sportowych – 16.714 zł, 
- budowę placu zabaw w Głodowie – 10.000 zł, 
- kontynuację budowy boiska sportowego – 3.894 zł. 
 
Łącznie wykorzystano 588.718 zł - 30 % refundacji z UW 175.830,81 zł 



 

 *dane wg stanu na 31 marca 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Gminy Lipno funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 3 szkoły 
gimnazjalne, przedszkole oraz 2 punkty przedszkolne. 
W placówkach oświatowych w przeliczeniu na pełne etaty jest 
zatrudnionych 148 nauczycieli.  

Do szkół gimnazjalnych uczęszcza 446 uczniów, do szkół 
podstawowych 716 uczniów. Wychowanie przedszkolne w przedszkolu, 
punktach przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych pobiera 
228 dzieci.  

Dziennie do szkół jest dowożonych ok 700 uczniów pięcioma gminnymi 
autobusami szkolnymi. 



Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach 



Zespół Szkół w Karnkowie 



Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wichowie 



Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu 



Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie 



Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu 



Wszystkie szkoły na terenie gminy  posiadają bogate zaplecze pomocy 
dydaktycznych oraz dobrze wyposażone pracownie komputerowe. 

W roku 2011 zakupiono 23 zestawy tablic interaktywnych o łącznej wartości 
285.980,57 zł.  

Wysokość dofinansowania  ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 214.485,43 zł 

W roku 2016 był kontynuowany w/w program w ramach którego zostało 
przekazane 18 tablic interaktywnych do klas IV – VI, po jednej do każdego 
oddziału w każdej szkole. Ogólny koszt projektu (dostarczenie tablic oraz 

utworzenie platformy multimedialnej) wyniosło 247.919 zł  z czego wkład własny 
Gminy Lipno na dostarczenie tablic i utrzymanie platformy multimedialnej  

to 73.643 zł. 



Wszystkie szkoły na terenie gminy  posiadają bogate zaplecze pomocy 
dydaktycznych oraz dobrze wyposażone pracownie komputerowe. 



Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno (2015) 

Wychodząc naprzeciw zmianom w oświacie władze gminy podjęły decyzję 
aplikowania o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego 

dostępne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na  modernizacje  
oddziałów przedszkolnych.   

Projektem zostały objęte oddziały w następujących szkołach: Radomice, 
Karnkowo, Wichowo, Jastrzębie, Maliszewo oraz Trzebiegoszcz. W ramach 

projektu wybudowano nowe place zabaw, zmodernizowano toalety, wyposażono 
oddziały w sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt do kuchni i szatni, dostarczono 

nowe meble oraz artykuły plastyczne, zabawki. Oddziały zostały wyposażone w 
tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze dvd, aparaty fotograficzne itp. 



Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno (2015) 

Kwota pozyskanego dofinansowanie na realizację wyniosła 459.268,78 zł. 
i  stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. 





Porównanie liczby uczniów  w latach 2010-2016  
(bez oddziału przedszkolnego) 

Szkoła 

Liczba 
uczniów 
2010/ 
2011 

Liczba 
uczniów 
2011/ 
2012 

Liczba 
uczniów 
2012/ 
2013 

Liczba 
uczniów 
2013/ 
2014 

Liczba 
uczniów 
2014/ 
2015 

Liczba 
uczniów 
2015/ 
2016 

Różnica 
2010/ 
2016 

SP Jastrzębie 75 73 69 67 66 69 - 6 

SP Maliszewo 75 71 72 73 76 87 + 12 

SP Karnkowo 145 131 141 132 140 156 + 11 

SP Piątki*/filia** 33* 24* 6** 9** 15** - - 

SP Radomice 223 221 226 229 235 231  + 8 

SP Trzebiegoszcz 65 60 64 67 61 60 - 5 

SP Wichowo 139 126 118 111 118 113 - 26 

PG Karnkowo 233 242 247 248 229 228 -5 

PG Radomice 188 173 169 147 170 153 - 35 

PG Wichowo 91 95 90 79 68 65 - 26 

Razem 1267 1216 1202 1162 1178 1162 - 105 



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez 
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb  i umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 

W 2015 roku udzielono pomocy na łączną kwotę 2.086.125 zł, na którą 
składały się m.in.:  

 zasiłki stałe (46 rodzin),  
 zasiłki okresowe (319 rodzin),  
 zasiłki celowe (80 rodzin),  oraz 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, zdarzenia losowe, pobyt w schroniskach, 

pobyt w domach pomocy, zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej, realizacja 
programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”,  stypendia szkolne, 
kierowanie do ośrodków wsparcia, składka na ubezpieczenie zdrowotne, 

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, 
pokrywanie kosztów pieczy zastępczej. 



W roku 2015 objęto dożywianiem w szkołach 
w formie ciepłego posiłku 528 dzieci 

Przyznano dla 639 uczniów stypendium 
socjalne o charakterze edukacyjnym na łączną 
kwotę 494 834 zł, 3 zasiłki szkolne z powodu 

zdarzenia losowego na kwotę 1590 zł 

W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta 
Dużej Rodziny” w 2015 roku GOPS wydał 180 kart Dużej Rodziny dla  

34 rodzin z terenu Gminy Lipno. 



Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna   
i funduszu alimentacyjnego w roku 2015 wyniosła 1198. 

Kwota przyznanych świadczeń wyniosła 5 722 396 zł. 



Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+) 

Liczba rodzin, które złożyły wnioski do 15.06.2016 r. wyniosła 1007. 
Liczba rozpatrzonych i zrealizowanych wniosków na dzień 15.06.2016 r. 

wyniosła 906. 
Kwota wypłaconych świadczeń na dzień 15.06.2016 r. to 1 802 824 zł. 



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie jest organizatorem wielu imprez 
oraz spotkań takich jak: złote gody, wigilia dla osób starszych i jubileusz 100 

urodzin i wiele innych. 



Co roku na terenie Gminy Lipno odbywa się kilka cyklicznych imprez 
sportowych w różnych dyscyplinach dla mieszkańców takich jak: 

 
 Turniej piłki siatkowej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno 
 Memoriał Wiesława Witeckiego w tenisie stołowym 
 Turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno 
 Turniej piłki siatkowej plażowej drużyn samorządowych o puchar Wójta 
Gminy Lipno. 



Na terenie Gminy Lipno działa kilka LZS-ów,  
a  największym i najprężniej działającym jest LZS 

Jastrzębie. Z sukcesami uczestniczy w rozgrywkach  
o mistrzostwo III ligi siatkówki, w III kujawsko-

pomorskiej lidze tenisa stołowego oraz turniejach. 



Na terenie Gminy Lipno funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz od 
1949 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z siedzibą w 

Radomicach. W następnych latach zaczęto otwierać filie biblioteczne 
w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie. Biblioteki 
prowadzą działalność statutową polegającą na gromadzeniu, 

opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów 
bibliotecznych. Ponadto prowadzą działalność informacyjno -

bibliograficzną, popularyzację książki i czytelnictwa. 



 Zarówno Gminny Ośrodek Kultury jak i Biblioteka Publiczna są 
współorganizatorami wielu imprez o charakterze cyklicznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do najważniejszych z nich należą: 

 Andrzejki, dzień babci i dziadka, powitanie lata, pikniki rodzinne, 
organizacja wypoczynku zimowego i letniego, spotkania z artystami 
i wiele innych. 

 



 Na terenie gminy działają twórcy – amatorzy, którzy uprawiają 
różnorodne dziedziny twórczości: rękodzielnik (Elżbieta 
Kamińska, Barbara Samodulska, Krystyna Chojnicka), 
florystyka (Maria Dobrowolska), poetka (Janina Jakubowska). 

 



Wydarzeniami cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem  
są coroczne Dożynki, Sołtysiada oraz Pożegnanie Lata 



Na terenie Gminy Lipno działa 17 jednostek OSP w: Brzeźnie, 
Baranach, Chlebowie, Chodorążku, Jankowie, Karnkowie, 

Krzyżówkach, Łochocinie, Maliszewie, Ostrowitem, Popowie, 
Radomicach, Trzebiegoszczu, Wichowie, Wierzbicku, Zbytkowie oraz 

Złotopolu,  
w tym 3 jednostki wchodzą w skład KSRG. 



Zespół parkowo - dworski w Głodowie Pałac murowany w Wierzbicku z ok. 1880 r. 

Na obszarze Gminy Lipno można znaleźć wiele przykładów architektury 
pałacowej oraz sakralnej, będących interesującymi obiektami z oryginalną 
architekturą i niepowtarzalną historią. Do wartych obejrzenia obiektów w 

gminie Lipno można zaliczyć takie zabytki jak: 



Dwór w Kolankowie z 1927 r. 
Kaplica cmentarna  P.W. Św. Jadwigi w 
Karnkowie z 1833 r. 



Kościół Parafialny (dawny) 
Rzymskokatolicki drewniany pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Brzeźnie 

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki 
murowany pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Brzeźnie 



Kościół Parafialny Rzymskokatolicki 
murowany pw. Św. Jadwigi w Karnkowie 

Kościół Parafialny Rzymskokatolicki 
drewniany pw. Św. Mateusza w Ostrowitem 



Gospodarstwo agroturystyczne "Markowa Zagroda" usytuowanie jest w 
Trzebiegoszczu (5 km od miasta Lipna) w gminie Lipno. Bogactwo lasów  

i polnych dróżek sprzyja uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.  
Na terenie gospodarstwa agroturystycznego znajdują się  trzy stawy rybne, 

atrakcją dla gości jest również pięknie zagospodarowany ogród. 

Agroturystyka  na terenie Gminy Lipno jest obecnie dynamicznie rozwijającą 
dziedziną rynku turystycznego o czym przekonać można się odwiedzając 

jedno z takich miejsc.  



„Osada Popowo”  znajduje się w samym sercu Polski, miejscowości Popowo, daleko 
od miejskiego zgiełku. Obiekt utrzymany  w wyjątkowym klimacie, malowniczo 
położony na przestrzeni 20 hektarów wśród pól, łąk, lasów i okolicznych jezior. 

 
Sala Bankietowa 

„Gwieździste Niebo” 
znajduje się w 
miejscowości o 

wdzięcznej nazwie 
Chlebowo. Chlebowo 

położone jest tuż obok 
miejscowości Lipno. 

 

mailto:emilady@op.pl


Dzięki pozyskanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2012 – 2014 udało się zagospodarować 

część terenów zielonych przy szkołach w Jastrzębiu, Karnkowie, Radomicach, OSP 
w Wierzbicku i Chlebowie,  WDK w Chodorążku oraz Parku Wiejskim w 

Radomicach. Dotacje w wysokości 44.000 złotych, pozwoliły na wysadzenie  
2724 sztuk drzew i krzewów.  



Gmina Lipno w latach 2013-2014r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. 

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Lipno” w kwocie 148.700 zł. 50% dofinansowania pochodziło ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lipno 

 Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości 332,47 ton 
zutylizowanych wyrobów zawierających azbest z 120 posesji na terenie gminy. 

 W 2015 roku do Urzędu Gminy Lipno wpłynęło 66 wniosków  
na łączną kwotę 151 065 zł. 

Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 64.406 zł 



Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karnkowie 
(2015)  

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w Karnkowie.  

Kwota inwestycji to 382.489 zł. Zakładany efekt finansowy to ok. 115 000 zł. 



Dobudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej do 
istniejącej Szkoły Podstawowej w Maliszewie (2009-2010) 



Gmina osiągnęła zakładany efekt rzeczowy projektu którym 
było powstanie sali gimnastycznej przeznaczonej do 

uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez uczniów 
szkoły podstawowej w ramach programowych zajęć 

szkolnych jak i dla potrzeb lokalnej społeczności oraz 
organizacji imprez gminnych. Obiekt jest w pełni 

dostosowany do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne.  

Podstawowe parametry techniczne sali gimnastycznej :wysokość 
– 8.30 m, długość – 24.70 m, szerokość - 12.74 m. pow.  

Wartość inwestycji 3.014.644 zł 



Dobudowa budynku dydaktycznego i remont istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (2009-2010) 



Po wykonanych robotach budowlanych, budynek szkoły 
stał się zdecydowanie bardziej funkcjonalnym, 

bezpiecznym oraz mniej energochłonnym obiektem 
infrastruktury edukacyjnej zapewniającym odpowiednią 

bazę dydaktyczną dla uczniów i pracującej w niej 
nauczycieli. Powierzchnia użytkowa przed remontem  

560 m2, powierzchnia użytkowa po rozbudowie  950 m2. 

Wartość inwestycji 2.308.033 zł 



Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karnkowie – nowa 
systemowa podłoga sportowa z nawierzchnią wielofunkcyjną (2011) 

Nowa systemowa podłoga sportowa to wykładzina sportowa 
grubości 3,2 mm powlekana fabrycznie warstwą poliuretanu na 

drewnianym systemowym ruszcie w postaci sklejki grubości 18 mm 
na systemowym podkładzie z maty elastycznej o grubości 15mm z 

pełnym systemem wentylacji. Wartość inwestycji 175.545,57 zł. 



Przebudowa dróg gminnych 

Przebudowa drogi gminnej  (2009 – 2010)  o numerze 170507C  
na odcinku od km 0+050 do 3+066 Złotopole - Jastrzębie. 
Koszt inwestycji 2.864.974 zł w tym dofinansowanie z EFRR (RPO) 488.461 zł  
oraz dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego (NPRDL)  
w wysokości 755.316 zł 

Przebudowa dróg gminnych (2010):  
Kłokock – Tomaszewo na odcinku o długości 750 mb.  
Ignackowo-Borek na odcinku o długości 300 mb.  
Biskupin - Maliszewo o długości 200 mb.  
Wierzbick-Karnkowo na odcinku o długości 223 mb.  
Wartość inwestycji 553.902 zł w tym dofinansowanie 116.000 zł 

Budowa drogi gminnej nr 170523C  Krzyżówki – Ostrowite na długości 3083,3 mb 
(2011). Inwestycja w 50% została dofinansowana ze środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.  
Wartość inwestycji 3.027.431 zł 



Przebudowa dróg gminnych 

Remont drogi gminnej Kłokock-Tomaszewo (2011) na długości 1 060 mb. 
Wartość inwestycji 293.391zł 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątki (2012) na długości 1 161 mb. 
Wartość inwestycji 378.487zł 

Remont drogi w Łochocinie, który wynosi 
1000 mb. w Chlebowie o dł. 200 mb., w 
Złotopolu o dł. 267 mb. oraz dwa odcinki 
dróg w Rumunkach Podgłodowskich – o dł. 
135 i 67,49 mb (2013) .  
Wartość inwestycji 725.620 zł 



Przebudowa dróg gminnych 

Remont drogi w miejscowości Karnkowo (2014) na długości 167 m w technologii 
nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie 
betonowej. Wartość inwestycji 163.379 zł 

Remont drogi gminnej Wichowo - Popowo 
(2014) na odcinku 200 m w technologii 
nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją i grysami  
za kwotę 109.598 zł 



Przebudowa dróg gminnych 

Wykonano nawierzchnie bitumiczną (2014) na odcinku 200 m drogi gminnej  ul. 
Sierpeckiej. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 182.293 zł. 

Wykonano nawierzchnie bitumiczną (2014) 
na odcinku 233 m drogi gminnej ul. Rolna,  
wartość zadania to 167.409 zł. 

Wykonano nawierzchnie bitumiczną (2014) 
na odcinku długości 1200 m drogi gminnej 
w miejscowości Głodowo. Do długości 800 
m zadanie było współfinansowane przez 
samorząd województwa kujawsko-
pomorskiego, który na ten cel przeznaczył 
140 tyś. zł. Całkowita wartości inwestycji 
wynosiła 749.738 zł. 



Przebudowa dróg gminnych 

Wykonano nawierzchnie bitumiczną (2015) na odcinku 400 m Ośmiałowo – 
Maliszewo. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 161.315 zł. 

Wykonano nawierzchnie bitumiczną (2015) 
na odcinku 1000 m drogi gminnej ul. 
Spacerowa,  wartość zadania to 718.171 zł. 

Wykonano nawierzchnie drogi z kostki 
brukowej (2015) w Radomicach. Wartość 
zadania wynosiła 62.983 zł 



Remont mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie 

W 2014 r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku mostu na rzece Mień. 
Odbudowa mostu wykonana została przez Wojsko Polskie, pododdział 

specjalistyczny 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu w ramach szkolenia. 
Inwestycja ta sfinansowana była w 50% przez samorząd miejski oraz po 25% przez 

samorząd gminny i powiatowy. Całkowity kosz inwestycji to 317.161 zł z czego 
79.290 zł sfinansowała Gmina Lipno. 



Rozbudowa i remont Świetlicy Wiejskiej w Radomicach 



W ramach prac remontowych wykonano nadbudowę i 
rozbudowę budynku łącznie z konstrukcją  i nowym pokryciem 
dachowym, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

łącznie z dociepleniem ścian celem oszczędności ciepła. 
Ponadto wykonano instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i 

elektryczne. Na zewnątrz budynku została ułożona kostka 
betonowa i postawiono ogrodzenie nieruchomości. 

Zadanie realizowane było w ramach działania 3.3 Odnowa i 
rozwój wsi objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007- 2013 

Wartość inwestycji –  
704.229 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków 
unijnych – 352.120 zł. 



Pewnym Krokiem w Przyszłość – Punkt Przedszkolny 

W ramach przedmiotowego projektu 
m. in. utworzono bezpłatny punkt 
przedszkolny, który był w stanie 
przyjąć 36 dzieci wieku 3-5 lat. 
 
Projekt był realizowany w latach 
2009 -2012.  
Wartość projektu 1.151.699 zł  
z czego 98,5 % stanowiło 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa. 



Samorządowe Przedszkole w Radomicach oraz Punkty Przedszkolne 

W roku 2012 gmina otrzymała dofinansowanie 
784.839,90 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz 92.334,06 zł  
z Budżetu Państwa na utworzenie 
Samorządowego Przedszkola w Radomicach  
do którego uczęszczało rocznie 36 dzieci . 
Koszt całkowity wyniósł 923.341,06 zł 

Ze środków budżetu gminy utworzono 
również dwa Punkty Przedszkolne w 
Jastrzębiu oraz Wichowie do których 
uczęszcza łącznie 43 dzieci. 



Moje boisko - Orlik 2012 (2010r.) 

W 2010 roku w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” do użytku oddano 
kompleks boisk w Radomicach. Inwestycja ta wpisuje się w szereg działań, jakie 
podejmowała Gmina Lipno w ostatnich 10 latach. Miały one na celu rozbudowę 

(stworzenie) nowoczesnej infrastruktury sportowej. 
Realizacja rozbudowy infrastruktury sportowej była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 666 tyś. złotych. Całkowity koszt 
powstania obiektu wynosi 1.314.406 zł. Około 60 % tej kwoty pochodzi ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego. 



Oczyszczalnie przydomowe  

Jednym z ważnych elementów 
ochrony środowiska jest właściwa 

gospodarka ściekowa w 
gospodarstwach indywidualnych. W 

rozproszonej zabudowie na terenach 
wiejskich wybór jest niewielki gdyż 

do wyboru pozostaje zbiornik 
bezodpływowy czyli szambo albo 

zespół urządzeń służących do 
oczyszczania i odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych do 
gruntu nazwany przydomową 

oczyszczalnią.  

W latach 2007 – 2010  
wykonano 

228 nowych przydomowych 
oczyszczalni ścieków o łącznej 

wartości powyżej 1 mln zł. 



Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Głodowo i Jastrzębie Gmina Lipno 

W dniu 16.08.2011r. uzyskała prawomocność decyzja o pozwolenie na 
użytkowanie stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu modernizowanej w ramach 

I etapu projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Głodowo i Jastrzębie Gmina Lipno”. W przypadku Głodowo 

protokół podpisano w dniu 27.10.2011r. 
Szacunkowa wartość budowy Stacji Uzdatniania Wody  (wraz z kosztami 

nadzoru inwestorskiego) wynosiła odpowiednio: 
Jastrzębie -  1.352.475 zł przy dofinansowaniu 700.000 zł, 
Głodowo – 1.129.863 zł przy dofinansowaniu 600.000 zł. 



Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie (2015) 

W miejscowości Wichowo w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności 
została wybudowana nowa stacja uzdatniania wody o wydajności 58m3/h. 

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych budżety gminy.  
Koszt budowy wynosił 1.965.880 zł.  



Budowa Biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w 
Karnkowie 

Realizacja wymienionej inwestycji była możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 

Budowa Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Karnkowo, która zakończyła 
się w dniu 09.11.2011 r.  była realizowana w ramach projektu „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Karnkowo”.  
Koszt inwestycji wyniósł  ponad 3,5 mln zł przy dofinansowaniu 1,1 mln zł. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  
i przepompownią ścieków w miejscowości Karnkowo oraz Łochocin 

Karnkowo: 
Przyłącza kanalizacyjne  zostały doprowadzone do budynków na terenie 

posesji w ilości 69 szt.  
Wartość inwestycji 945.411 zł przy dofinansowaniu 570.998 zł. 

Łączna długość istniejącej kanalizacji wynosi 2,87 km. 

Łochocin:  
Przyłącza kanalizacyjne zostały doprowadzone do budynków na terenie posesji 

w ilości 72 szt.  
Wartość inwestycji  ponad 1 mln zł przy dofinansowaniu ponad 161 tyś. zł. 

Łączna długość istniejącej kanalizacji wynosi 3,56 km. 



Budowa oczyszczalni 
w miejscowości Łochocin 

Realizacja była możliwa dzięki 
otrzymanemu wsparciu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 
działania 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Budowa Oczyszczalnia ścieków została zakończona w dniu 02.12.2014r.  
Koszt inwestycji wyniósł  ponad 1,12 mln zł  

przy dofinansowaniu ponad 614 tyś zł. 



Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Złotopolu 

Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami w m. Złotopole. Sieć 
wodociągowa została wykonana z rurociągów ciśnieniowych PN 10 PCV dn. 90 
mm o dł. 490 mb. Przyłącza wodociągowe z poszczególnych posesji zostały 
wykonane z rur ciśnieniowych PN 10 PE dn. 32 mm o długości 93 m , PE dn. 40 
mm o dł. 145 m oraz z rur PE o dn. 50 mm o dł. 47 m.  
Przyłącza wodociągowe zostały doprowadzone do budynków na terenie posesji 
w ilości 7 szt. Wartość inwestycji 47.330,58 zł. 



Remont Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku  

Prace remontowe obejmowały wymianę konstrukcji dachu, termomodernizację 
całego obiektu, wykonanie kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej, posadzek, wykonanie instalacji 

grzewczej, wodno - kanalizacyjnej wraz z budową szamba. Zadanie 
realizowane było w ramach działania 3.3 Odnowa i rozwój wsi objęte 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  
Wartość inwestycji 558.889 zł 



Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku Urzędu Gminy 

Ze względów estetycznych oraz podyktowanych wymogami ochrony środowiska 
wykonano wymiany pokrycia dachowego z eternitu falistego na 

blachodachówkę z montażem nowych obróbek blacharskich, płotków 
przeciwśnieżnych, ław kominiarskich, rynien i rur spustowych oraz ocieplenie 
pomieszczeń poddasza a także remont wszystkich czterech elewacji budynku. 

Wartość inwestycji 310.531,31 zł. 



Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej W Chlebowie 

Zadanie realizowane było w ramach działania 3.3 Odnowa i rozwój wsi objęte 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  

Wartość inwestycji 336.753 zł przy dofinansowaniu 130.000 zł. 

Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w zakresie termoizolacji ścian i 
fundamentów włącznie z nową elewacją budynku. Naprawa pokrycia dachów z 
montażem nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych a także nowej 
instalacji odgromowej. Wymiana drzwi, okien oraz parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wykonanie nowych ocieplonych posadzek gresowych. Montaż 

sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych oraz nowej instalacji 
elektrycznej wraz z punktami oświetleniowymi. Utworzenie pomieszczeń 

sanitarnych oraz kotłowni. 



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Lipno (2013) 

Przedmiotem ww. projektu była termomodernizacja trzech obiektów 
użyteczności publicznej na terenie gminy: 
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Wichowie 
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczna w Karnkowie. 
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z łącznikiem i sala 
gimnastyczna w Radomicach. 

Gmina Lipno zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno”, który był współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego.  

Całkowita wartość projektu: 1.174.940 zł 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
982.160 zł.  



Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Wichowie (2013) 



Termomodernizacja budynku szkoły w Karnkowie (2013) 



Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach (2013) 



Rozbiórka istniejącego budynku Ochotniczej Straży pożarnej i budowa 
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (2014) 

Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów 
kwalifikowalnych.  

Wartość całkowita inwestycji wraz z wyposażeniem to 864.853 zł. 

Projekt pn. „Rozbiórka 
istniejącego budynku 

Ochotniczej Straży 
pożarnej i budowę 

świetlicy wiejskiej wraz 
z niezbędną 

infrastrukturą” 
realizowany w ramach 
działania 313,322,323 
„Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-
2013 



Dostosowanie murowanej części zabytkowego dworu w Jastrzębiu z 
przeznaczeniem dla funkcjonującej w tym obiekcie filii bibliotecznej 

W całości zachowano i odnowiono elewację dworu, wykonano nowy dach pokryty 
ocynkowaną blachą. Wykonano stylowe okna i drzwi z drewna. Wewnątrz budynku 
zachowano również ozdobne gzymsy przy suficie. Zabytkowe drewniane schody 

prowadzące na piętro oddano do renowacji i ponownie je zamontowano.  
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada monitoring i alarm.  



Dostosowanie murowanej części zabytkowego dworu w Jastrzębiu z 
przeznaczeniem dla funkcjonującej w tym obiekcie filii bibliotecznej (2014) 

Całość inwestycji wyniosła 2.520.749 zł. W ramach Programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.693.359 złotych, 

kwotę 70.000 zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Lipnie.  
Wkład własny Gminy finansowy: 384.389 zł, rzeczowy: 373.000 zł. 



Remont świetlicy wiejskiej w Maliszewie (2014) 

Koszty całkowite projektu wyniosły 103.195 zł przy dofinansowaniu 
37.300 zł. Całkowita wartość inwestycji to 165.534 zł 

Zakończono realizację projektu 11.2014 „Remont świetlicy wiejskiej w Maliszewie 
Gmina Lipno”. Dofinansowanie uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 r. 



Zakup 21 miejscowego autobusu w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II” 

W roku 2013 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” 
Gmina Lipno zakupiła 21 miejscowy (20 + kierowca) autobus specjalnie 

przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w celu organizowania 
i wykonywania przewozów osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipno.   

Koszt realizacji projektu: 319.185 zł 
Kwota dofinansowania z PFRON: 191.511 zł 



„Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze 
objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w 

miejscowości Łochocin” 
Koszt całkowity 21.780,25 zł w tym 
dofinansowanie 11.182,50 zł 

Małe projekty - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 



Doposażenie Ośrodka Kultury w Wichowie 
oraz Wiejskiego Domu Kultury w 

Trzebiegoszczu pełniących funkcję Świetlicy 
Wiejskiej. 

Koszt całkowity 25.800,00 zł w tym 
otrzymane dofinansowanie 14.682 zł 

„Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze 
objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w 

miejscowości Wichowo” 
Koszt całkowity 26.335 zł w tym 
dofinansowanie 14.626 zł 

„Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze 
objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w 

miejscowości Maliszewo” 
Koszt całkowity 20.205 zł w tym 
dofinansowanie 11.126 zł  



„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnie 
gm. Lipno”  

W ramach wyszczególnionego etapu 
doposażono świetlice wiejską 

w niezbędne do funkcjonowania krzesła  
(100 szt.).  

Sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu 
zwiększy aktywność mieszkańców wsi Brzeźno 

oraz Gminy Lipno. 
Koszt całkowity inwestycji to 13.284 zł  

w tym dofinansowanie 8.640 zł 

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Złotopolu 
Gmina Lipno” 

Dokonano zakupu zestawu mebli 
kuchennych, stołów oraz krzeseł w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

2013. Wartość projektu to 24.291,74 zł przy 
dofinansowaniu w kwocie 15.799,50 zł. 



Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez wyposażenie w niezbędne meble 

świetlicy wiejskiej w Złotopolu.”.  
Koszt całkowity inwestycji to 18.613 zł w tym 

dofinansowanie 12.106 zł. 

„Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez wyposażenie w niezbędne meble 

świetlicy wiejskiej w Zbytkowie”. 
Koszt całkowity inwestycji to 18.383 zł  

w tym dofinansowanie 11.957 zł. 

„Rozwijanie aktywności społeczności 
lokalnej poprzez wyposażenie w niezbędne 
meble świetlicy Wiejskiego Domu Kultury  

w Chodorążku”. 
Koszt całkowity inwestycji to 14.939 zł  

w tym dofinansowanie 9.716 zł. 



Gmina Lipno w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego konkurs dotyczący naboru wniosków na 
udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania 

„Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku  
na terenach wiejskich” złożyła wniosek który zyskał pozytywną 

akceptację na realizacje projektu pn.”Radomiaczek – Plac zabaw  
w miejscowości Radomice”. Wniosek zyskał akceptacje Władz 

Województwa. Gmina Lipno otrzymała maksymalną wielkość dotacji 
w wysokości 15 tyś. zł. 



Wyposażenie boiska w trybuny sportowe w miejscowości Wichowo 

Cel operacji: „Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez 
wyposażenie boiska piłkarskiego w trybuny sportowe w miejscowości Wichowo.” 
 
Koszt całkowity inwestycji to 43.614,52  zł w tym dofinansowanie 19.504,00 zł.  

Wyżej wymieniony zakres rzeczowy projektu stanowi zwieńczenie znacznie 
większego zadania, które od paru lat było realizowana przez mieszkańców 

Wichowa przy wydatnym wsparciu samorządu lokalnego. 



Odbudowa oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kłokocku 

By pozyskać środki na wyposażenie Świetlicy zawiązano „Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Wsi Kłokock”. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy - 

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju. W ramach przyznanych środków pieniężnych Stowarzyszenie 
do Świetlicy zakupiło stoły, krzesła i wyposażenie kuchni oraz zastawę stołową. 

Obiekt oddano do użytku w roku 2012. 



Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.  

Wartość inwestycji to 384.973,72  zł. 
Otrzymane dofinasowanie 229 268,00 zł 

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu gm. Lipno 
(2015) 



Wyszczególnienie inwestycji (XI-XII 2014 r.) 

• Budowa oczyszczalni ścieków w Łochocinie – 993.020,50 
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Karnkowie – 44.715,45 
• Remont świetlicy w Krzyżówkach – 864.853,82 
• Budowa PSZOK w Karnkowie – 382.489,50 
• Budowa trybun na boisku w Wichowie – 43.614,52 
• Remont świetlicy w Maliszewie – 165.534,90 
• Budowa drogi w Głodowie – 749.738,10 
• Budowa drogi ul. Sierpecka – 182.293,38 
• Budowa drogi ul. Rolna – 167.409,02 
• Zakup i montaż chłodni w Wichowie – 6.000,00 
• Budowa przydomowej oczyszczalni przy świetlicy w Brzeźnie – 6.724,23 
• Zakup instrumentów dla strażacko – parafialnej orkiestry w Brzeźnie – 7.000,00 

 



Wyszczególnienie inwestycji w roku 2015 

• Budowa SUW Wichowo – 1.965.880,78 
• Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Łochocinie – 1.019.974,97 
• Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie – 49.926,98 
• Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chlebowie – 40.897,63 
• Remont budynku mieszkalnego w Chlebowie – 283.767,78 
• Uzupełnienia sieci wodociągowej na terenie gminy – 44.296,50 
• Zakup pomp do SUW w Jastrzębiu i Głodowie, kamery inspekcyjnej i studni 

wodomierzowych – 59.061,28 
• Rozpoczęcie budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Radomicach – 

123.344,86 
• Budowa drogi ul. Spacerowa Okrąg – 718.171,07 
• Budowa drogi Ośmiałowo –Maliszewo – 161.315,42 
• Budowa drogi w Radomicach – 62.983,36 
• Budowa chodników: - w Karnkowie – 42.494,00 
                                   - w Chlebowie – 13.376,32 
                                   - w Wichowie – 8.000,00 
                                   - w Ośmiałowie – 6.174,00 
• Remont budynku urzędu – 48.726,22 
• Zakup 8 sztuk lamp solarowych (Lipno I, Lipno II, Łochocin, Popowo, Rum. 

Głodowskie, Ośmiałowo) – 56.000,00 



Wyszczególnienie inwestycji w roku 2015 

• Zakup i montaż 4 wiat przystankowych (2 szt. Piątki, Radomice, Brzeźno) – 
11.900,00 

• Remont budynków kultury i świetlic – WDK Trzebiegoszcz – 384.973,72 
                                                            - Tomaszewo – 121.067,86 
                                                            - Piątki – 12.660,62 
                                                            - ogrodzenie Maliszewo – 7.500,00 
                                                            - klimatyzacja Wichowo – 21.000,00 
                                                            - ogrodzenie WDK Wichowo – 40.000,00 
• Remonty budynków - OSP Łochocin – 19.500,00 
                                   - OSP Popowo – 4.180,00 
                                   - OSP Brzeźno – 11.000,00 
                                   - OSP Wierzbick – 13.000,00 
• Budowa boiska sportowego w Krzyżówkach – 23.892,99 
• Piłkochwyty na boisku sportowym w Wichowie – 11.572,28 
• Utworzenie skweru w Radomicach – 27.500,00 
• Budowa placów zabaw – Głodowo – 10.000,00 
• Zakup samochodu osobowo-transportowego – 21.758,80 
 



Wyszczególnienie inwestycji w roku 2015 

• Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” – 459.268,78 ( w tym: plac 
zabaw w Karnkowie – 23.017,00; plac zabaw w Trzebiegoszczu – 25.510,20; 
zakup tablic interaktywnych – 48.800; zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 
33.690; zakup zmywarko-wyparzarek – 18.385,44) 

• Utwardzenie dróg gminnych kruszywem betonowym – 376.380 
• Zorganizowanie gminnych dożynek w Radomicach – 21.000 
• Dofinansowanie klubów sportowych – 62.000 
• Dofinansowanie dla Parafii w Ostrowitem – 20.000 



Wyszczególnienie pozyskanych środków z zewnątrz (XI-XII 2014 r.) 

• środki z ochrony gruntów rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
budowę drogi  w Głodowie – 140.000 zł; 

• środki z Miasta Lipna na przebudowę drogi ul Rolna – 50.000 zł 
• środki z PROW na organizację dożynek gminnych w Maliszewie – 22.174 zł; 
• środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego za wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 
na terenie gminy – 811.252 zł; 

• środki z WFOŚiGW na zadrzewienie i zakrzewienie terenów przy budynkach 
użyteczności publicznej – 10.000 zł;  

• środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest – 65.983zł; 



Wyszczególnienie pozyskanych środków z zewnątrz  w roku 2015 

• środki PROW na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – 8.640 zł, 
• środki PROW na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodorążku – 9.716 zł, 
• środki PROW na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zbytkowie – 11.957 zł, 
• środki PROW na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Złotopolu – 12.106 zł, 
• środki PROW na zakup trybun na boisko sportowe w Wichowie – 19.504 zł, 
• środki z RPO za wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej – 53.307 zł, 
• środki z PROW za remont świetlicy w Maliszewie – 37.300 zł 
• środki z PROW za remont WDK w Trzebiegoszczu – 229.268 zł 
• środki z PROW za rozbiórkę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i 

budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Krzyżówkach – 
450.714 zł 



Wyszczególnienie pozyskanych środków z zewnątrz  w roku 2015 

• dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 64.406,36 zł 
• dotacja z WFOŚiGW na zakrzewienie – 10.000 zł 
• środki z ochrony gruntów rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

budowę drogi ul. Spacerowa – 148.750 zł 
• środki PROW za budowę oczyszczalni w Łochocinie – 613.980,64 
• środki PROW za budowę sieci kanalizacyjnej w Łochocinie – 161.284 zł 
• środki na realizację projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 

459.268,78 zł 
• środki prewencyjne z PZU – 3.500 zł 



 

 

Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno 


