Uchwała Nr XVIII/189/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie § 3 uchwały nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie” (zmienionej uchwałą
Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2004r.,
uchwałą Nr XIX/158/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego
2005 r., uchwałą Nr XX/179/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
06 kwietnia 2005 r., uchwałą Nr XXII/196/05 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 29 czerwca 2005 r., uchwałą Nr XXV/210/05 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2005 r., uchwałą Nr XXVI/221/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 07 grudnia 2005 r.,
uchwałą Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca
2007 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Kowalewo Pomorskie” za rok 2012, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
M. Gadomska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/189/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 14 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH
W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2007-2013
(przewidzianych do realizacji w roku 2012)

Kowalewo Pomorskie, 20.02.2013 r.

WSTĘP:

Uchwałą Nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca
2004 roku (zmienionej uchwałą Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
29 grudnia 2004r., uchwałą Nr XIX/158/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
23 lutego 2005 r., uchwałą Nr XX/179/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
06 kwietnia 2005 r., uchwałą Nr XXII/196/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
29 czerwca 2005 r., uchwałą Nr XXV/210/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
26 października 2005 r., uchwałą Nr XXVI/221/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
07 grudnia 2005 r., uchwałą Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
27 czerwca 2007 r.) został przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie
na lata 2004-2013.
W przedmiotowym dokumencie przedstawione zostały zadania planowane do realizacji
w celu poprawy sytuacji na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie.
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie będzie możliwa
po osiągnięciu zadań do realizacji na lata 2004- 2006 oraz zadań do realizacji na lata 2007- 2013
określających podstawowe kierunki, w których należy koncentrować podejmowane działania
dotyczące:
➢ poprawy stanu środowiska naturalnego
➢ poprawy komunikacji i infrastruktury
➢ rozwoju kultury, sportu, oświaty
➢ poprawy sytuacji ekonomicznej ludności gminy
➢ poprawy stanu usług społecznych
Realizacja przyjętego harmonogramu działań na rok 2012 przedstawia się następująco:

Działania dotyczące poprawy stanu środowiska naturalnego
Sukcesywna realizacja gospodarki wodno-ściekowej:
– retencjonowanie wód powierzchniowych,
– budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Rychnowskiej - kontynuacja
Wyżej wymienione zadania mogą być finansowane jedynie ze środków budżetu państwa.
Retencja wód prowadzona jest obecnie w granicach posiadanych jezior, po inwestycjach
wykonanych w latach 1998-2002.
W roku 2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe
w Brodnicy z/s w Toruniu wykonał prace remontowo-konserwacyjne:
1. Na rzece Struga Rychnowska polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych
twardych ze skarp z wygrabieniem, na hakowaniu dna przy zarośnięciu lustra wody do 60%,
wykoszeniu skarp pasem do 2 m, zabezpieczeniu stopy skarpy palisadą drewnianą
Ø 12-14cm.
2. Na rzece Struga Kowalewska polegające na odmuleniu dna warstwą 20 cm, wykoszeniu
skarp pasem do 2 m, odmuleniu przepustów na odcinku dł. 24 m oraz hakowaniu dna.
3. Na rzece Struga Toruńska polegające na wykoszeniu skarp z wygrabieniem, wycince
krzaków, mechanicznym odmuleniu dna wraz z rozplantowaniem oraz hakowaniu dna.
Przeprowadzono także wiosenne przeglądy urządzeń melioracji podstawowych (rzeka
Struga Toruńska) oraz budowli piętrzących (Jaz

piętrzący w Wielkiej Łące) oraz jesiennego

przeglądu pogwarancyjnego obiektu pn. „Mlewo II etap II- melioracje gruntów rolnych”.
Ponadto w roku 2012 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku otrzymał
stosowne decyzje na realizację przedsięwzięcia pn: „Melioracje szczegółowe na terenie działania
spółek wodnych woj. kujawsko-pomorskiego – II” obiekt: „Melioracje szczegółowe na terenie
działania Gminnej Spółki Wodnej Kowalewo Pomorskie”. W ramach inwestycji przewiduje
się w roku 2013 realizację przebudowy odcinka rowu szczegółowego R-O zlokalizowanego
na terenie wsi Frydrychowo i Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie. Długość cieku
przewidzianego do przebudowy wynosi około 150 mb.
Wspieranie rozwoju małego biznesu, w tym firm rodzinnych – kontynuacja
W dniu 26 października 2005 r., Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim przyjęła uchwałę
nr XXV/212/05 zwalniającą osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy,
z opłaty za zgłoszenie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uchwała weszła

w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 122 poz. 2081 z dnia 16 listopada 2005 r.
Z możliwości, które dała podjęta uchwała w miesiącach styczeń, luty i marzec 2009 roku
skorzystało 12 osób.
Od 31 marca 2009 r., obowiązywała zaś nowa procedura rejestrowania działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne. Związana była z wprowadzeniem tzw. „zasady jednego
okienka”. Polegała ona na tym, że osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wypełniała –
generalnie – jeden wniosek i składała go w urzędzie. Wnioski te są wolne od opłat. Ustawa
przewidywała szereg zmian i wprowadzała wiele ułatwień dla przedsiębiorców, zarówno przy
podejmowaniu działalności, jak i w trakcie jej prowadzenia. Przyjęte w niej rozwiązania stwarzały
lepsze otoczenie prawne dla przedsiębiorców, a także umożliwiają skuteczniejszą ochronę
ich interesów. Wprowadzone przepisy ograniczały ilość dokumentów związanych z rozpoczęciem
działalności oraz skracają czas niezbędny na załatwienie wszystkich formalności.
Dużym udogodnieniem jest możliwość złożenia wraz z wnioskiem o rejestrację wszelkich
niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania numeru NIP, REGON, czy też rejestracji
w ZUS.

Dotyczy to także zmiany danych w tym zakresie. Rozwiązanie powyższe było

rozwiązaniem przygotowującym urzędy i przedsiębiorców do wprowadzenia tzw. ,,zasady zero
okienka”.
Koncepcja ,,zero okienka” obowiązuje od 1 lipca 2011 r. Wdrożony został odpowiedni system
informatyczny w postaci Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG )
prowadzony przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego
przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl/). W CEIDG

na wzór systemu informacji Krajowego

Rejestru Sądowego zebrane są dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez gminy. Do dnia 31 grudnia 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej
do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywnych oraz zawieszonych).
Od stycznia 2012 roku Burmistrz przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy.
Czynność Organu Gminy polega obecnie na przyjęciu wniosku, przekształceniu go w formę
dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG.
Na bieżąco udzielano osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności
informacji na temat obowiązujących przepisów oraz procedury rejestracji działalności
gospodarczej. Świadczono pomoc przy wypełnianiu wniosków o wpis, zmianę bądź wykreślenie
działalności gospodarczej.
Wspieranie

przedsiębiorców

już

działających

polegało

na

przekazywaniu

im w sposób zwyczajowo przyjęty, wpływających do Urzędu informacji na temat możliwości
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie i rozwój

działalności gospodarczych, pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
Opracowanie

oraz

realizacja

gminnego

programu

ochrony

środowiska:

zalesianie

oraz ochrona skarp cieków w porozumieniu z NFOŚ -kontynuacja
Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska Rada Miejska
Kowalewa Pomorskiego uchwałą z dnia 30 czerwca 2004 r., przyjęła „Gminny Program Ochrony
Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 20082016”. Uchwałą Nr XXI/201/09 przyjęta została przez Radę Miejską w dniu 15 kwietnia 2009 r.
„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie na lata 2008-2011 z perspektywą roku 2015”.
Uchwałą Rady Miejskiej nr X/94/12 z dnia 30 marca 2012 r. przyjęto raport z realizacji programu
za lata 2009-2011. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Plan
Gospodarki Odpadami obowiązywał do roku 2011. Od roku 2012 gminy nie mają obowiązku
sporządzać powyższych planów.
Kwestią zalesień oraz ich dofinansowaniem zajmuje się od roku 2004 Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Program zalesień w pełni zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców. Proces zalesiania
i gospodarki leśnej omawiany jest corocznie podczas obrad Komisji Techniczno - Gospodarczych
organizowanych przez Nadleśnictwo Golub - Dobrzyń z siedzibą w Konstancjewie. Planowane
inwestycje (zalesianie) muszą być konsultowane z właściwymi terytorialnie organami
samorządowymi, na terenach których będą realizowane.
Poprawa stanu zieleni na terenie gminy - kontynuacja
W roku 2012 kolejny już raz uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dzięki której możliwe było kontynuowanie działania
w zakresie zadrzewienia terenów miasta i gminy. Zakupiono i wysadzono łącznie 5766 szt. drzew
i krzewów, za łączną kwotę 19.983,55 zł. Nasadzeń dokonano na gruntach gminnych (zieleń
miejska, szkoły, tereny sołeckie) oraz terenach należących do osób prywatnych. W miesiącu
grudniu złożono kolejny wniosek do WFOŚiGW celem ubiegania się o dotację z przeznaczeniem
na zakup materiału szkółkarskiego w 2013 r.
W ramach zagospodarowania terenów zielonych na terenach miasta, w roku 2012 dokonano
podcięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż ul. Podborek oraz wzdłuż ul. Św. Józefa w Kowalewie

Pomorskim. Ponadto dokonano dwukrotnych nasadzeń kwiatów na terenie miasta.
Wykonano I etap rekultywacji zieleńca o powierzchni 3.200 m 2 przy Osiedlu Brodnickim
w Kowalewie Pomorskim. Zakres prac obejmował: wyrównanie terenu, wywiezienie kamieni,
nawiezienie żyznej ziemi oraz zasianie trawy. II etap rekultywacji polegający na nasadzeniu
nowych drzew i krzewów zostanie zakończony zgodnie z umową do dnia 30.04.2013 r.
- Rekonstrukcja i konserwacja starodrzewia na terenie gminy
Rekonstrukcja starodrzewia opiera się na zaleceniach zamieszczanych w decyzjach
zezwalających na usunięcie drzew, zaleca się dokonanie nasadzeń uzupełniających z gatunków,
które zostały usunięte.
Konserwacja związana jest obecnie z monitoringiem stanu fitosanitarnego drzew. W przypadku
stwierdzenia posuszu, chorób czy szkodników podejmowane są czynności zmierzające
do likwidacji zagrożeń. W roku 2012

nie stwierdzono

zagrożeń

i wystąpienia szkodnika

w obrębie starodrzewia.
- Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych
Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych odbywa się m.in. poprzez stałą kontrolę
zasadności składanych wniosków o wycinkę drzew i krzewów. Zezwolenia wydawane są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach. Prowadzona jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków (w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską – cmentarze, parki podworskie)
W 2012 r. współpraca ta

dotyczyła wycinki

drzew w zespole dworsko-parkowym

oraz na cmentarzu w Pluskowęsach, przy dworze w Chełmońcu i w parku w Chełmoniu.
Promocja i działania na rzecz wdrażania systemów grzewczych proekologicznych –
kontynuacja
Za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zorganizowano

szkolenia

dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, na temat wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
Szkolenia przeprowadziły firmy: WMB Company Sp. z o.o. z Warszawy oraz Lumen
Technik Sp. z o.o. z Warszawy - w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Uczestnicy spotkania uzyskali bliższe informacje na temat właściwego wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, jakie płyną z niej oszczędności dla gospodarstw domowych,
czy też jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim zostało zawieszone

zaproszenie Firmy SUNMAX Sp. z o.o. z Warszawy - do udziału w „PROGRAMIE SOLARNYM
DO 70% NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH”. Celem powyższego
programu było promowanie alternatywnych źródeł energii, podniesienie jakości życia
mieszkańców, poprzez aktywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach
domowych i wspólnotach mieszkaniowych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i

przeciwdziałanie

alkoholizmowi

oraz

rozwiązywanie

problemów

alkoholowych

-

kontynuacja
Realizacja zadań

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych ujmowana jest w opracowywanym
corocznie programie. Uchwałą Nr X/87/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
30 marca 2012 roku
Problemów

przyjęto

Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
na

rok

2012,

stanowiący

część

Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 20072013. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przedłoży Radzie Miejskiej do
końca I półrocza 2013 r. sprawozdanie z realizacji Programu.
Utworzenie Centrum Informacji i Doradztwa Promocji Gospodarczej i Rolniczej, system
szybkiej informacji - kontynuacja
Wymienioną kwestią zajmował się od kwietnia 2003
Towarzystwa Aktywności dla Środowiska,

do końca roku 2005 r. Zarząd

założony przy udziale Golubsko-Dobrzyńskiego

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy
świadczonej

przez

wysoko

wykwalifikowanych

pracowników

punktów

konsultacyjnych,

działających m.in. przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Dalsza organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W związku z wprowadzonymi zmianami od 1 lipca 2013 roku na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie wdrożony zostanie nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy. System powinien zapewnić

większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Celem zmian jest
również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także
zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Wypełniając obowiązki ustawowe, podczas XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada
2012 r. podjęte zostały uchwały, będące podstawą funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
1) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie,
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
Po wejściu w życie nowego systemu, mieszkańcy zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz
gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która stanowić będzie iloczyn stawki opłaty
i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Podstawowa stawka opłaty uchwalona
została w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady komunalne nie będą
segregowane, natomiast w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób
selektywny stawka ta będzie niższa i będzie wynosiła 10 zł od jednego mieszkańca. W przypadku
nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, punkty usługowe, instytucje itp.) opłata będzie
naliczana w zależności od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie
danej nieruchomości.
W zamian za opłatę gmina będzie miała obowiązek odebrać od mieszkańców odpady
komunalne, a przy tym umożliwić selektywną zbiórkę tych odpadów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości będzie świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu. Ponadto każdy mieszkaniec
gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać wszelkie powstające w gospodarstwach domowych odpady
problemowe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory czy odpady zielone – do utworzonego przez gminę
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów
W roku 2012 kontynuowano selektywną zbiórkę tworzyw sztucznych i szkła na bazie
posiadanych pojemników, rozstawionych w ogólnodostępnych punktach, na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie. Dodatkowo utworzono nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów
przy ul. Drzymały.
Ogółem w 2012 r. zebrano 135,56 t stłuczki szklanej oraz 15,985 t tworzyw sztucznych.
Koszt selektywnej zbiórki odpadów (opróżnianie pojemników i wywóz szkła oraz plastików)
wyniósł łącznie: 161.961,12 zł brutto, w tym 107.423,28 zł. za tworzywa sztuczne
oraz 54.537,84 zł za szkło. Na koniec 2012 r. na terenie miasta i gminy funkcjonowały
54 ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych wyposażone w 67 pojemników
siatkowych o pojemności 1100 l oraz 53 punkty selektywnej zbiórki stłuczki szklanej, wyposażone
w 61 pojemników o pojemności 1100 l.
Zwózkę stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych prowadził Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na podstawie zawartej w wyniku przetargu umowy.
Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej
Informacje na temat obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku
umieszczane były systematycznie na łamach lokalnej prasy – „GOŃCA Kowalewskiego”
oraz na stronie internetowej Urzędu. Prowadzona była także edukacja bezpośrednia mieszkańców
na zebraniach i spotkaniach, jak również poprzez konkursy gminne: „Piękna Gmina”
oraz „Przywracamy urok naszej gminie”.
Wzorem lat ubiegłych, w 2012 roku gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła
do kolejnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, będącej okazją do promowania wśród uczestników
(szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej) tematów związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Hasłem przewodnim akcji było „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”, w której uczestniczyły
w naszej gminie przede wszystkim dzieci i młodzież z Przedszkola Publicznego, Szkół
Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie,
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. W akcji
udział wzięło także 12 sołectw, ponadto do akcji włączyli się mieszkańcy Osiedla Brodnickiego
i Jana Kochanowskiego. W zeszłorocznym sprzątaniu świata uczestniczyli tradycyjnie
już pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wraz z wychowankami Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz pracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Ogółem w dniach 14-16 września
2012 roku w kampanii udział wzięło 1720 osób. Na składowisko odpadów w Niedźwiedziu
wywieziono 2,860 t odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych).
Jedną

z

imprez

towarzyszących

corocznemu

porządkowaniu

terenów

gminy

jest organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
„EKOBIESIADA”, w ramach której przeprowadzane są konkursy: plastyczny, kulinarny oraz pokaz
mody ekologicznej.
Intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,
niebezpiecznych i ulegających biodegradacji
W 2012 roku zorganizowana została zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD z terenu miasta
i gminy Kowalewo Pomorskie. Zebrany sprzęt przyjmowany był bezpłatnie przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej w Kowalewie
Pomorskim, a następnie zutylizowany, również bezpłatnie przez firmę BIOPROJEKT z Golubia –
Dobrzynia. Podczas trwania zbiórki, tj. od dnia 3 do 28 września 2012 roku mieszkańcy miasta
i gminy dostarczyli na teren ZGKiM następujące urządzenia:
•

63 telewizory,

•

28 monitorów,

•

6 komputerów,

•

1 drukarkę,

•

3 odkurzacze,

•

3 żelazka,

•

1 mikrofalówkę,

•

3 radia,

•

7 lodówek,

•

1 zamrażarkę,

•

1 okap kuchenny,

•

5 świetlówek,

•

oraz inny drobny sprzęt – 15 sztuk.
Po wejściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

organizowane będą nadal okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Nie planuje się podejmowania szeroko zakrojonych działań w zakresie zbiórki odpadów
budowlanych. Od 1 lipca 2013 roku odpady te przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów. Pozyskiwany gruz wykorzystywany był dotychczas na remonty dróg.
W 2012 roku realizowana była także zbiórka przeterminowanych lekarstw od mieszkańców
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, poprzez rozstawienie specjalnych pojemników w aptekach
przy ul. Chopina i przy Placu 700-lecia 18/19. W minionym roku zebrano łącznie 68,70 kg
odpadów niebezpiecznych, tj. przeterminowanych lekarstw. Koszt usługi odbioru, transportu
i unieszkodliwienia powyższych odpadów wyniósł 741,53 zł. Odbiorcą tych odpadów była firma
F.H.U. „NATURA” z siedzibą w Bydgoszczy.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące
Z uwagi na fakt, iż obecna oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Łące spełnia
normy

zanieczyszczeń

oczyszczalni w 2012 r.

oraz

nie

została

przekroczona

przepustowość

nie dokonywano jej modernizacji.

Działania dotyczące poprawy komunikacji i infrastruktury
Utwardzenie nawierzchni asfaltem – Elzanowo – Mariany: odcinek drogi gminnej nr 110115C
Elzanowo – Paśniki – Nowy Dwór od drogi krajowej w Elzanowie do drogi gminnej
nr 110116C Elzanowo – Mariany oraz droga gminna nr 110116C Elzanowo – Mariany
w całości
W 2012 r. wykonano przebudowę drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany.
Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonano nawierzchnię drogi metodą wgłębnego
bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami
na całym jej odcinku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe będące w budżecie gminy, przyjęto
realizację zadania w II etapach. W 2012 roku w ramach I etapu założono wykonanie odcinka
o długości 1,075 km, natomiast w ramach II etapu przewidzianym do realizacji w 2013 r. –
0,715km. Zgodnie z postanowieniami umowy, II etap zadania powinien zostać zakończony do dnia
01 lipca 2013 r., jednak sytuacja finansowa gminy i sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na
wykonanie całości prac w 2012 r.
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 584.919,00 zł, w tym I etap – 355.888,00 zł,
natomiast II etap – 229.031,00 zł.
Na wzmocnienie podbudowy jezdni z kamienia wapiennego sołectwo Elzanowo
przeznaczyło 15 kursów tłucznia, natomiast sołectwo Mariany – 3 kursy.

Inne ulice przewidziane do utwardzenia w stosownych uchwałach Rady Miejskiej
W 2012 r. nie wykonywano przebudowy ulic na terenie miasta Kowalewo Pom.
Utwardzenie kamieniem wapiennym co najmniej 35 km, tj. 5 km dróg rocznie
Na drogi gminne w 2012 r. sołectwa przeznaczyły większą część swojego budżetu. Stan
ich nawierzchni poprawia się z roku na rok. Utwardzano i wyremontowano kolejne odcinki dróg
gminnych kamieniem wapiennym w 17 sołectwach. Sołectwa ze środków będących
w ich dyspozycji zakupiły 49,8 kursów kamienia wapiennego. Sołectwa dokonując remontów dróg
gminnych, zgodnie z zasadami przyjętymi na 2012 r., otrzymały dofinansowanie ze środków
gminnych. W ramach dofinansowania tutejszy Urząd przekazał łącznie 92,2 kursów kamienia
wapiennego.
Mieszkańcy angażują się w naprawę dróg gminnych zakupując z własnych środków
dodatkowe kursy kamienia, w zamian sołectwa otrzymują dofinansowanie ze środków gminnych
w proporcjach 3:1. W 2012 roku mieszkańcy zakupili 6 kursów kamienia wapiennego. Skutkowało
to dofinansowaniem 18 dodatkowych kursów kamienia wapiennego.
W sołectwach (Mlewiec i Kiełpiny, Chełmonie) drogi zostały remontowane żużlem w ilości
łącznie 7 kurów.
W sołectwie Chełmonie dodatkowo utwardzono drogi przy pomocy gruzu kruszonego
w ilości 50 ton. W zamian sołectwo otrzymało dofinansowanie ze środków gminnych w ilości 100
ton gruzu. Ponadto w celu przywrócenia prawidłowego przebiegu drogi gminnej, po wcześniejszym
wznowieniu znaków granicznych, sołectwo Szychowo otrzymało 180 ton gruzu kruszonego.
W 18 sołectwach wykonano prace równiarką polegającą na ukształtowaniu odpowiednich
profili dróg. Łączna ilość pracy równiarki wyniosła 147 godzin.
Zgodnie z założeniami wykonano przebudowę drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo
– Mariany. Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonano nawierzchnię drogi metodą
wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową
i grysami na całym jej odcinku. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 584.919,00 zł, w tym
I etap – 355.888,00 zł, natomiast II etap – 229.031,00 zł.
Na wzmocnienie podbudowy jezdni z kamienia wapiennego sołectwo Elzanowo
przeznaczyło 15 kursów tłucznia, natomiast sołectwo Mariany – 3 kursy.
W miejscowości Borówno na odcinku 1,000 km na podbudowie z kamienia wapiennego,
wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

Całkowity koszt robót związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Borównie wyniósł 327.410,00 zł. Na wzmocnienie podbudowy jezdni z kamienia wapiennego
Sołectwo Borówno przeznaczyło 10 kursów tłucznia.
Na realizację niniejszego zadania Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji
rolnej w wys. 80.000,00 zł.
Utwardzono drogę gminną w Wielkim Rychnowie. Z uwagi na ograniczone środki
finansowe będące w budżecie gminy, przyjęto realizację zadania w II etapach. Na podbudowie
z gruzu betonowego i kamienia wapiennego wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej typu
Polbruk. Dzięki przychylności wykonawcy, przebudowa całego odcinka drogi (330mb) została
wykonana 2012 roku.
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł ponad 164.379,00 zł, w tym w 2012 roku
wydatkowano środki w wysokości 149.678,00 zł, natomiast w roku 2013 – 14.701,00 zł.
Sołectwo Wielkie Rychnowo partycypowało w kosztach realizacji zadania w wysokości
¼ kosztów, natomiast w pozostałych ¾ gmina.
Naprawy cząstkowe dróg gminnych zarówno o nawierzchni twardej jak i nieutwardzonej.
Analogicznie do lat ubiegłych, w 2012 roku przeprowadzone zostały remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
w ramach umowy z dnia 24 kwietnia 2012 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Budowlanych „DROBUD” Sp. j. z Chełmży. Łączny koszt powyższych robót wyniósł 28.763,55 zł.
Remonty chodników znajdujących się na terenie miasta
W 2012 roku dokonano licznych napraw cząstkowych chodników na terenie miasta
Kowalewo Pom., m.in. na ul. Jana Pawła II, ul. 23 Stycznia, na Placu Wolności oraz Placu 700 –
lecia. Dokonano także naprawy jezdni na ul. Jana Pawła II wykonanej z polbruku oraz jezdni
ul.Kościuszki wykonanej z trylinki.
Przygotowanie terenu pod budownictwo wielorodzinne
W dniu 22 czerwca 2012 r. w MGOK odbyło się spotkanie w sprawie budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Kościuszki.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Andrzej Grabowski, pracownicy urzędu,
przedstawiciele RTBS-ów na czele z Prezesem Lechem Szalkowskim oraz zainteresowane osoby.
W trakcie spotkania przedstawiono informacje związane z realizacją inwestycji, zasadami
i możliwościami pozyskania lokalu. Omówiono zasadę docelowej własności.
Burmistrz w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie wyraził zgodę na wybudowanie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 39/10 położonej
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Kościuszki w systemie docelowej własności lub własności.
Osoby zainteresowane mieszkaniami w bloku mogły zgłaszać się bezpośrednio do Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim , w celu złożenia deklaracji.

Działania dotyczące rozwoju kultury, sportu, oświaty
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w W.Rychnowie:
Wokół boiska wykonano piłkochwyty oraz zakupiono i ustawiono bramki do piłki nożnej o łącznej
wartości 30.747,70 zł.
Budowa krytego basenu
- Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
W dniu 11 października 2012 r. podpisana została umowa z firmą WIKSBUD Sp. z o.o.,
z siedziba przy ul. Okrzei 7 w Lipnie, reprezentowaną przez Wiktora Sieradzkiego - Prezesa
Zarządu, na budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim.
Podstawowe gabaryty obiektu:
szerokość budynku........................................................................... 43,06 m
długość budynku.............................................................................. 45,01 m
liczba kondygnacji ……………………………………………...... 2
wysokość hali basenu od poziomu terenu.........................................9,18 m (wys. góry dźwigara)
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy ........................................................................................... 1.726,73 m2
Powierzchnia całkowita budynku:............................................................................. 3.268,24 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa:....................................................................... 1.526,49 m2
Powierzchnia usługowa:............................................................................................. 1.522,41m2
Kubatura

………………………………………………………….….…... 13.640,00 m3

Opis rozwiązań projektowych

Forma architektoniczna
Projektuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji na działce o nr ewid. 255, obręb 4,
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II. Projektowany budynek zlokalizowano
we wschodniej części działki na wysokości Szkoły Podstawowej. Od strony północnej
zlokalizowano ciąg pieszo-jezdny z przyległym parkingiem na 28 stanowisk postojowych.
Od strony północnej zlokalizowano główne wejście do budynku oraz doprowadzające do niego
ciągi piesze wraz z zielenią towarzyszącą, miejscami na rowery i miejscem odpoczynku. Od strony
wschodniej i północnej zlokalizowano wejścia techniczne do kondygnacji piwnicznej. Budynek
krytej pływalni tworzy jedna zwarta bryła o podstawie kwadratu z wysunięciem od strony
północnej.
Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniące funkcję podbasenia
i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniące funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo sanitarnymi.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą
technologie basenową.
Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z poczekalnią i miejscem
na maszyny do sprzedaży żywności sztukowej i napojów, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieży
wierzchniej wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia.
W części wschodniej budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni, rozdzielni NN
oraz wodomierza z dostępem od zewnątrz. Następnie kolejno w kierunku zachodnim klatka
schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe, pom. biurowe dla dwóch osób, pom. socjalne
z węzłem szatniowym, oraz pom. sanitarne ogólnodostępne damskie, męskie i dla
os. niepełnosprawnych. W części zachodniej pomieszczenia ratowników i pierwszej pomocy,
pom. kasowe, magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy
damski do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od strony południowej i wysokości od 4,00 m
do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób.
Program hali basenowej:
- basen pływacki 6 torowy: 25 x 12,5 m, gł:1,35-1,8 m; obciąż. użytk: 4osoby x 6 torów = 24 osoby
- basen dla osób niepływających : 12,5 x 8, gł:0,8 m-1,10 m; obciążenie użytkowe: 25 osób
- brodzik: 6 x 7 m, gł: 0,15-0,50 m obciążenie użytkowe; 10 osób
- wanna z hydromasażem: śr: 2,83 m, gł: 0,94 m, obciążenie użytkowe: 6 osób
Projektowane wyposażenie dla basenu dla osób niepływających:
- ławeczka z masażem wodnym
- sześciu-dyszowy masaż ścienny
- dwa masaże karku

- oświetlenie
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych
Projektowane wyposażenie dla brodzika:
- zjeżdżalnia
- jeż wodny
- oświetlenie
Projektowane wanna z jacuzzi:
- dysze z hydromasażem
- oświetlenie
Wartość kontraktu ustalona w przetargu nieograniczonym wynosi 11.999.900,00 zł. Termin
zakończenia inwestycji upływa z dniem 30 września 2014 roku. Koszt opracowanej dokumentacji
projektowej – 148.000,00 zł. Nadzór inwestorski pełni firma Inwestor KOMBIA Consulting spółka
z o.o. z siedziba przy ul. Rysiej 1, w Toruniu, reprezentowana przez Panią Barbarę Królikowską Ziemkiewicz - Prezesa Zarządu. Koszt nadzoru inwestorskiego - 89.000,00 zł brutto.
Gmina podpisała umowę w ramach partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim, którego
celem jest wspólna realizacja Projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej,
Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, na współfinansowanie inwestycji w wysokości
3.600.000,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
W 2012 roku z terenu gminy Kowalewo Pomorskie akty nadania na:
– stopień nauczyciela kontraktowego otrzymało sześciu nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim;
4 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,
1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące,
– stopień nauczyciela mianowanego otrzymało ośmiu nauczycieli, w tym: 3 nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, 1 nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, 3 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kowalewie Pomorskim, 1 nauczyciel z Przedszkola Publicznego,
– stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymało 2 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, 1 nauczyciel
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

Zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w budżecie gminy na 2012
r. zostały zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość planowanych środków to kwota
67. 274,00 zł, z których wydatkowano kwotę

w wysokości 62.311,93

zł co stanowi 92,62%
Edukacja ekologiczna w szkołach
Zgodnie z regulaminem dofinansowania działalności proekologicznej prowadzonej przez
placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2005r.,
Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum mogą ubiegać się 1 raz w roku budżetowym
o przyznanie dofinansowania na ten cel w wysokości maksymalnie 2.000,00 zł.
W roku 2012 w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 10 tys. zł,
z tej kwoty na wniosek dyrektora szkoły przyznano dofinansowanie dla :
- Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. na warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów klas
IV realizowane w Ośrodku Edukacji Historycznej „Gród Foluszek na Pojezierzu Brodnickim
oraz organizację warsztatów ekologicznych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Myślęcinku k/ Bydgoszczy w łącznej wysokości 1.845,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach na wyjazd na Mazury pod hasłem „Ekologia nad Wielkimi
Jeziorami” w wysokości 2.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w W. Rychnowie na wyjazd do Warszawy pod hasłem „Poszukujemy
ekologii w wielkim mieście” w wysokości 2.000,00 zł.
W szkołach realizowano zajęcia terenowe

oraz

wycieczki ekologiczne w ramach

tzw. „Zielonych szkół" . Dzieci i młodzież szkolna bierze udział w projektach, konkursach
ekologicznych, festynach,

warsztatach ekologicznych w

Szkole Leśnej na Barbarce

w Toruniu, Myślęcinku. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. była organizatorem IV Gminnego
Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Jestem znawcą przyrody” dla uczniów

kl. V-VI szkół

podstawowych z terenu gminy. Publiczne Gimnazjum było organizatorem konkursu z okazji
Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Ponadto w szkołach prowadzone są akcje podnoszące świadomość ekologiczną np. apele
z okazji Święta Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska Z okazji Światowego Dnia Ziemi
w Szkole Podstawowej odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas III
pod nazwą „Przyjaciele przyrody”. W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych zespołów ze szkół

z terenu gminy. Wszystkie szkoły corocznie czynnie włączają się do akcji "Sprzątanie świata",
zbiórki kasztanów, zbiórkę materiałów wtórnych: makulatury, zużytych baterii, plastiku, zużytych
telefonów komórkowych. Wszystkie szkoły

czynnie biorą udział w Gminnym Konkursie

Ekologicznym „Ekobiesiada”.
Podnoszenie poziomu wiedzy i dokształcanie mieszkańców w ramach
kursów i szkoleń
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku kontynuował realizację
projektu pt. ''KONIEC z BIERNOŚCIĄ'' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koszt realizacji projektu w 2012 roku wyniósł 193.981,17 zł. W ramach projektu zostało
zawartych

31

kontraktów

socjalnych,

w

ramach

których

przeprowadzone

zostały

przekwalifikowania zawodowe, kursy zawodowe oraz kursy prawa jazdy łącznie dla 11 osób,
12 rodzin niewydolnych wychowawczo, skorzystało z: mediacji rodzinnych, poradnictwa
specjalistycznego, treningu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych – „Szkoła
Rodzica”, doradztwa zawodowego oraz wsparcia przez asystenta rodziny. Pomoc asystenta
polegała między innymi na udzielaniu porad i wskazówek w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i wychowywaniu dzieci. Po raz pierwszy w 2012 roku pomocą została objęta młodzież
z rodzin dysfunkcyjnych. Działania skierowane do w/w grupy miały na celu zapobieganie
powielaniu niewłaściwych zachowań wyniesionych z domu rodzinnego. W ramach podpisanych
7 umów PAL uczestnicy projektu zamieszkujący na terenie wsi Pruska Łąka i Szewa brały udział
w Programie Aktywności Lokalnej. W jego ramach uczestniczyli w: doradztwie zawodowym,
treningu umiejętności i kompetencji społecznych, mediacjach rodzinnych, poradnictwie
specjalistycznym, 2 piknikach integracyjnych. Ponadto prace z rodzinami prowadził Asystent
rodziny oraz Animator Społeczności Lokalnej. Niezbędnym dokumentem do realizacji
w/w projektu systemowego był Program Aktywności Lokalnej opracowany dla Gminy Kowalewo
Pomorskie.
W 2012 roku opracowano dwa nowe programy: Gminny Program Wspierania Rodziny
na lata 2012-2014 w Gminie Kowalewo Pomorskie oraz Gminny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2012-2015. Adresatami pierwszego programu są dzieci i rodziny
przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz

rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Podstawowym założeniem
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 jest utworzenie spójnego systemu
wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Drugi program powstał w związku z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
Psychicznego, który przewiduje konieczność opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego. Realizacja celów zawartych w programie pozwoli skutecznie promować zdrowie
psychiczne i zapobiegać zaburzeniom psychicznym mieszkańców potrzebujących. Zgodnie bowiem
z obowiązującymi przepisami zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. Wśród zadań własnych gminy znajdują się m.in. sprawy ochrony zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego.

Pedagogizacja rodziców
Podczas zebrań

z

rodzicami w szkołach przedstawiane są sprawy

związane

z

regulaminów, oraz
zdrowotną.

Rodzice

sprawy

funkcjonowaniem

wewnątrzszkolnych

związane z patologią społeczną i higieną

na bieżąco informowani są o problemach, z którymi

stykają się uczniowie i nauczyciele oraz o możliwościach ich rozwiązywania.
W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich warunków
do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych
w rodzinie, prowadzono zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej. W zajęciach świetlicy brało
udział 59 wychowanków w wieku od 7 do 16 lat. Obok zadań profilaktycznych i reedukacyjnych
związanych

z

nadrabianiem

zaległości

szkolnych,

organizowane

były

uroczystości

i spotkania okazjonalne.
W okresie od 01.05.2012 r. do 30.09.2012 r. Świetlica Socjoterapeutyczna realizowała
program „Młodzi bez alkoholu II” będący kontynuacją wcześniej realizowanego programu „Młodzi
bez alkoholu”. Program dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.998,47 zł
w ramach programu konkursowego Nr 3/2012 pn. „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”. W ramach
niniejszego programu jeden raz w miesiącu prowadzone były dla obu grup wiekowych zajęcia
z terapeutą uzależnień oraz warsztaty z asertywności. W ramach tzw. zajęć alternatywnych

przewidzianych w projekcie dzieci jeździły na basen do Wąbrzeźna oraz miały organizowane
zajęcia sportowo – ruchowe. W ramach programu dzieci wraz z rodzicami obejrzeli spektakl
profilaktyczny pt. „EU4JA” wystawiony przez grupę teatralną MORALITET.
W okresie od 16.07.2012 r. do 27.07.2012 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzone
były letnie zajęcia pn. „Aktywny wypoczynek 2012 ze Świetlicą”. W zajęciach brało udział 25
dzieci z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie w wieku od 6 do 17 lat.
Wypoczynek

sfinansowany

został

ze

środków

gminnych

oraz

z

dotacji

w kwocie 4.000,00 złotych, uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku programu
konkursowego

Nr

DZIECI

MŁODZIEŻY

I

6/2012

pn.

„WSPIERANIE

ZAGROŻONYCH

ZAJĘĆ

ROZWOJOWYCH

WYKLUCZENIEM

DLA

SPOŁECZNYM

Aktywny wypoczynek połączony z zapoznaniem młodych mieszkańców Kowalewa
Pomorskiego z walorami gminy i jej okolic obejmował zarówno zajęcia prowadzone na miejscu
jak i jednodniowe wyjazdy. Uczestnicy zajęć między innymi mieli okazję przebywać nad morzem
oraz dwukrotnie korzystać z wyjazdu nad jezioro do Zalesia, po raz pierwszy też zorganizowano
wycieczkę rowerową do lasu w okolice Chełmonia. W ramach niniejszego wypoczynku miały
miejsce zajęcia w plenerze z członkami Koła Łowieckiego „GRZYWACZ” oraz z członkami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim. Z kolei rozpoczęcie i zakończenie
„Aktywnego wypoczynku 2012 ze Świetlicą” odbyło się w Kiełpinach i było zarazem okazją
do

promowania

miejscowości

i

funkcjonującej

na

jej

terenie

świetlicy

wiejskiej.

Jak zwykle każdego dnia zadbano o ciepły, pełnowartościowy posiłek dla uczestników.

Działania dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej ludności
gminy
Organizacja

zatrudnienia

subsydiowanego

(prace

interwencyjne,

roboty publiczne, umowy absolwenckie, staże absolwenckie)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. Z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) stwarza
możliwość aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej
sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez organizację prac interwencyjnych,
robót publicznych, staży oraz prac społecznie użytecznych.
W roku 2012 podejmowana była współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu w celu łagodzenia skutków bezrobocia poprzez organizację powyższych form
aktywizujących.

Ilość

uruchamianych

w

ten

sposób

miejsc

pracy

uzależniona

była

od ograniczonych środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu przeznaczonych między innymi na częściową refundację płac. Jednakże z uwagi
na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy w roku 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała
decyzję z PUP dotyczącą liczby miejsc uruchomienia powyższych form aktywizujących w celu
ich rozdysponowania na Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim i jednostki nam podległe.
Poniższy

materiał

przedstawia

zatrudnienie

w

ramach

organizowanych

prac

interwencyjnych, staży oraz prac społecznie użytecznych w roku 2012.
- Prace społecznie użyteczne
Już kolejny raz w gminie Kowalewo Pomorskie organizowane były prace społecznie –
użyteczne. Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach
lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności
lokalnej. Bezrobotny bez nawiązania umowy o pracę może wykonywać prace w wymiarze
do 10 godzin w tygodniu. Za wykonywanie prac społecznie użytecznych bezrobotnemu do dnia
30.05.2012 r. przysługiwało świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę
wykonywania prac społecznie użytecznych, a od dnia 01.06.2012 r. świadczenie w wysokości
7,70 złotych. Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres
udokumentowanej niezdolności do pracy. Starosta refundował gminie do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnemu tj. 4,00 złotych.
W roku 2012 tutejszy Urząd złożył zapotrzebowanie na 62 miejsca dla osób bezrobotnych
mających wykonywać prace społecznie użyteczne. Jednak ze względu na trudną sytuację
na lokalnym rynku pracy w roku 2012 plan potrzeb został skorygowany na ogólną ilość
45 osób w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy od dnia
01.03.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. Od dnia 01 września 2012 roku liczba miejsc na prace
społecznie użyteczne została zwiększona o kolejne 16 miejsc jak również termin wykonywania psu
został wydłużony do dnia 31.01.2013 roku.
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2012 r. z prac społecznie
użytecznych skorzystały 72 osoby. Pozyskane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu zamknęło się w kwocie ponad 77 tys. zł.
- Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to forma zatrudnienia, w wyniku której pracodawca przez okres
od 6 do 24 miesięcy otrzymuje częściową refundację kosztów zatrudnienia pracownika.
W 2012 r. ze względu na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy PUP w GolubiuDobrzyniu przyznał limity dotyczące liczby miejsc uruchomienia prac interwencyjnych. Sytuacja
przedstawiała się następująco: przyznany limit na początku roku dla całej gminy Kowalewo
Pomorskie kształtował się na poziomie 7 miejsc na okres 6 miesięcy z refundacją
z PUP w wysokości 700 złotych miesięcznie plus ZUS (były również umowy kontynuowane z roku
2011). W miesiącu październiku gmina otrzymała dodatkowo 4 miejsca obejmujące okres
5 miesięcy dla osób, które po raz pierwszy zostały aktywizowane w ramach prac interwencyjnych.
W miesiącu listopadzie udało nam się pozyskać pracownika w ramach prac interwencyjnych
na okres jednego roku.
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2012 r. z prac
interwencyjnych skorzystały łącznie 22 osoby. Pozyskane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu
Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zamknęło się w kwocie ponad 37 tys. zł.
- Roboty publiczne
Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, ośrodki pomocy społecznej
lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury,
oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki
wodne i ich związki.
W roku 2012 r. gmina Kowalewo Pomorskie zatrudniła 11 osób w ramach organizowanych
robót publicznych. 8 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wykonywało prace biurowe.
Natomiast pozostałe osoby zostały zatrudnione w ramach programu specjalnego dla osób powyżej
50 roku życia i wykonywały prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, sadzeniem roślin,
drzew i krzewów itp.
Pozyskane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zamknęło
się w kwocie ponad 60 tys. zł.
- Staże
Ze względu na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim otrzymał decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą liczby
miejsc uruchomienia staży w roku 2012. Sytuacja przedstawiała się następująco: 7 miejsc
do odbycia stażu w rozbiciu na tut. Urząd i jednostki nam podległe. Dodatkowo tut. Urząd uzyskał
2 miejsca z deklaracją zatrudnienia na okres 4 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zorganizowane staże były finansowane ze środków PUP w Golubiu-Dobrzyniu.
Ponadto w ramach projektu konkursowego „Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki również
otrzymaliśmy z PUP dodatkowe skierowanie dla osoby powyżej 50 roku życia na okres 6 miesięcy
odbywającej staż na stanowisku sprzątaczki. Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy na
koniec grudnia 2012r. staż na terenie gminy Kowalewo Pomorskie odbywały łącznie 82 osoby.

M. Gadomska

