Uchwała nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję
2014 – 2018
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się plan zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wykonanie analizy przyjętego planu kadencyjnego w II półroczu 2016 roku oraz na
koniec kadencji w 2018 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Sitniewska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do uchwały nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 maja 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

PLAN ZAMIERZEŃ
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA KADENCJĘ
2014 – 2018

Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski

Kowalewo Pomorskie, kwiecień 2015

Przedstawiony plan zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018
stanowi zestawienie głównych, określonych w sposób ogólny zadań, które zostały rozpoczęte
i należy je kontynuować, jak również zadań, które są konieczne do wykonania w kolejnych latach.
Plan ten wskazuje kierunki działania, w których to Gmina podąża. Natomiast corocznie będą
składane plany funkcjonowania na konkretny rok. Będą one szczegółowo opisywać zamierzenia do
zrealizowania.
Gmina Kowalewo Pomorskie w nadchodzącej kadencji nadal będzie zmierzać w kierunku
podejmowania działań w celu pozyskania dodatkowych środków z UE, z uwzględnieniem nowej
perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
Działania będą ukierunkowane między innymi na budowę i przebudowę infrastruktury
drogowej, poprawę środowiska naturalnego, działania dotyczące poszerzenia oferty inwestycyjnej
oraz zmniejszenia bezrobocia.
Jako priorytetowe w kadencji 2014 – 2018 będą realizowane poniższe zadania:
1. Działania o znaczeniu ponadlokalnym
• budowa obwodnicy dla miasta Kowalewa Pomorskiego
W dniu 13 listopada 2014 r. premier Ewa Kopacz i Marszałek Województwa Piotr Całbecki
podpisali Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera on
60 zadań inwestycyjnych na kwotę 25 miliardów złotych. Wśród najważniejszych są budowa
kujawsko-pomorskich odcinków s-5 i s-10 z węzłem autostradowym w Czerniewicach, BiT
City 2 i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego. W pakiecie projektów dotyczących
infrastruktury drogowej znalazła się także obwodnica Kowalewa Pomorskiego.
Zadanie wpisane jest również do strategii województwa kujawsko-pomorskiego. Działania
Gminy skupiać się będą na współpracy z GDDKiA w celu jak najszybszego przyjęcia do
realizacji przedmiotowej inwestycji, współdziałania z właścicielami gruntów, przez grunty
których przebiegać będzie inwestycja oraz innymi instytucjami współodpowiedzialnymi za
jej realizację.
2. Działania o znaczeniu lokalnym
•

budowa kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja zbiorcza przewidywana jest do realizacji w miejscowościach o zwartej
zabudowie na terenach, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.

•

modernizacja dróg gminnych
Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska,
Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz budową wjazdu na drogę wojewódzką
w Kowalewie Pomorskim- realizacja uzależniona od pozyskania środków.

•

budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich
i drodze krajowej
Realizacja powyższego uzależniona będzie od wypracowania wspólnej polityki i zasad
finansowania z zarządcami poszczególnych dróg.

•

budowa siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim
Realizacja zadania uzależniona będzie od zabezpieczenia środków finansowych.
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3. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020
Jednym z najważniejszych założeń polityki spójności w tym okresie jest szerokie
uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego, co oznacza odejście od postrzegania obszarów
przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów
i barier rozwoju. W województwie kujawsko-pomorskim terytorialny wymiar polityki rozwoju
realizowany będzie na czterech poziomach. Gmina Kowalewo Pomorskie zaliczona jest do poziomu
wojewódzkiego, obejmującego swym obszarem miasto Bydgoszcz i Toruń wraz z obszarami
powiązanymi z nimi funkcjonalnie. W dniu 08 kwietnia 2014 r. w imieniu gminy Kowalewo
Pomorskie przystąpiono do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego porozumienia
zadania będą realizowane głównie przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
Głównym celem ZIT Wojewódzkiego, którego jesteśmy członkiem, jest:
1) modernizacja przestrzeni – czyli poprawa konkurencyjności regionu poprzez działania na rzecz
wzbogacenia w zasoby oraz poprawa dostępności i atrakcyjności przestrzeni na cele zamieszkania,
wypoczynku i inwestowania;
2)modernizacja społeczeństwa – rozumiana przede wszystkim jako uzyskanie efektu harmonizacji
kapitału ludzkiego i społecznego regionu z nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, realizowana
przede wszystkim w sferze mentalności wspieranej przez rozwój infrastruktury.
Natomiast w zakresie działania gminy Kowalewo Pomorskie, jako członka Lokalnej Grupy
Działania będą to środki pozyskiwane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
Działania realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania będą dotyczyły m.in. wsparcia
procesów rewitalizacji społecznej (poprzez promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją) oraz rewitalizacji infrastrukturalnej.
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będą określone w I półroczu
2015 roku. W momencie zatwierdzenia wytycznych gmina będzie mogła doprecyzować operacje do
realizacji.
AKTUALIZACJA OFERTY INWESTYCYJNEJ I JEJ PROMOCJA
•
•

•
•

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014-2020.
Podejmowanie działań w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymrealizacja zadań w zakresie uchwalania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Podejmowane działania będą miały
na celu nadanie kierunków rozwoju Gminy, zgodnie z celami strategicznymi określonymi
w długookresowej strategii rozwoju oraz zgłaszanymi aktualnymi potrzebami mieszkańców.
Zabezpieczenie w planach miejscowych zagospodarowania przestrszenngo terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego, inrastruktury społecznej.
Regulowanie polityki przestrzennej poprzez opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy – w przypadkach
określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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ZADANIA Z ZAKRESÓW POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
I. ROLNICTWO I MELIORACJE
1. Wspieranie potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy.
2. Pomoc w poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu do finansowania zadań statutowych
oraz zakupu sprzętu dla spółek wodnych.
3. Współpraca z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawach
dotyczących inwestycji melioracyjnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Tworzenie perspektyw rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.
III.OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Opracowanie aktualizacji oraz realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Kontynuowanie działań związanych z realizacją założeń wynikających z „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kowalewo Pomorskie na lata
2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XX/193/09
z dnia 25 lutego 2009 roku.
3. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie.
IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI
Coroczne opracowanie oraz realizacja założeń Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
zgodnie z koncepcjami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2014-2020.
V. SPRAWY MIESZKANIOWE
1.Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2017-2021.
2. Ze względu na zmniejszający się zasób mieszkaniowy gminy podejmowane będą
działania mające na celu tworzenie warunków do:
- rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez zabezpieczanie terenów stanowiących
własność gminy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- rozwoju budownictwa wielorodzinnego,
- adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne.
3. Realizacja wyroków o eksmisję.
4. Działanie prowadzące do zmniejszenia zaległości czynszowych.
VI. SPRAWY KOMUNALNE
1. Podejmowanie zadań w zakresie poprawy estetyki miasta:
a) naprawa i remonty ciągów pieszych na terenie miasta w celu poprawy bezpieczeństwa,
b) realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
c) pielęgnacja, rekultywacja i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.
2. Organizacja i prowadzenie akcji i konkursów o charakterze ekologiczno-estetycznym.
3. Rozwój własnego zaplecza technicznego i gospodarczego w celu zapewnienia realizacji
zadań ciążących na gminie.
4. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta.
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5. Współpraca z zarządcami dróg w zakresie poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz prac związanych z odbudową lub
modernizacją chodników, jezdni i parkingów w centrum miasta.
6. Realizacja zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie tej ustawy.
7. Realizacja zadań wynikających z uchwały Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata
2018-2023”.
8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
9. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi prowadzącemu punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
VII. DROGI GMINNE
1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w zakresie utwardzania ulic w mieście i dróg
gminnych na terenach wiejskich.
2. Realizacja zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg
gminnych poprzez:
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- utwardzanie nawierzchni dróg kamieniem i innym materiałem twardym, np. destruktem
asfaltowym, skruszonym gruzem,
- naprawę nawierzchni dróg równiarką i żużlem,
- wycinkę zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu,
- naprawę lub uzupełnianie oznakowania drogowego,
- remonty przepustów, mostków i wiat przystankowych,
- akcję „zima”.
VIII. OŚWIETLENIE DROGOWE
1. Kontynuacja prac związanych z modernizacją istniejącego oświetlenia w celu
podwyższenia sprawności urządzeń oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
2. Instalacja nowych punktów świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
w zależności od potrzeb i posiadanych na ten cel środków finansowych.
3. Eksploatacja systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego zainstalowanego na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
IX. EKSPLOATACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Wymiana sieci wodociągowej na odcinkach o wysokiej awaryjności.
2. Kontynuowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w celu poprawy parametrów
jakościowych wody.
3. Prowadzenie prac remontowo – konserwacyjnych na stacjach uzdatniania wody
i oczyszczalniach ścieków.
4. Realizacja zadań wynikających z opracowanej koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy
Kowalewo Pomorskie.
5. Zakup urządzeń wspomagających pracę oczyszczalni ścieków.
6. Egzekwowanie przyłączeń nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz kontrola
wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych.
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7. Urynkowienie cen ścieków, sukcesywnie odstępowanie od dopłat z budżetu.
X. TERMOMODERNIZACJA
1. Podejmowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia strat energii
cieplnej w komunalnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej,
a także prowadzenie działań informacyjno-propagandowych, zmierzających do zachęcania
mieszkańców gminy do termomodernizacji budynków wielorodzinnych i indywidualnych.
2. Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zmiany sposobu ogrzewania i tworzenia
proekologicznych źródeł energii.
3. Zabieganie o modernizację sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wraz
z rozbudową.
XI. PRYWATYZACJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Nadzór nad działalnością ZGKiM Sp. z o. o. w celu uzyskiwania poprawnych wyników
ekonomicznych.
XII. KULTURA I SZTUKA
1. Poszerzenie oferty kulturalnej o organizację koncertów i imprez artystycznych,
z udziałem artystów zawodowych.
2. Poszerzenie oferty kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
3. Organizacja i koordynacja imprez kulturalno- rozrywkowych o zasięgu gminnym, dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z kalendarzem imprez.
4. Podejmowanie przedsięwzięć, mających na celu aktywizację mieszkańców i angażowanie
ich w życie kulturalne gminy poprzez inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
5. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promocji kultury na
terenie gminy.
6. Wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których celem jest współpraca
i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi, grupami i osobami
aktywnie działającymi na polu społecznym i kulturalnym.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej.
XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Zwiększenie oferty organizowanych zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
2. Kontynuacja działań zmierzających do podniesienia poziomu nauczania w szkołach,
w szczególności poprzez pozyskanie środków spoza budżetu.
3. Realizacja „Długofalowego programu oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
oraz stypendiów naukowych dla uczniów z terenu gminy.
XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1. Rozwój systemu stypendiów dla sportowców osiągających znaczące wyniki na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej.
2. Organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym,
obejmujących współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności w zakresie kultury fizycznej oraz dbałość
o tereny rekreacyjne i obiekty sportowe, tereny przyszkolne.
XV. OPIEKA SPOŁECZNA
1. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przystępowanie do różnego rodzaju konkursów poprzez opracowanie programów.
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3. Organizowanie zbiórek żywności w ramach współpracy z Toruńskim Bankiem.
4. Realizacja zadań określonych w ustawie o przemocy w rodzinie – Zespół
Interdyscyplinarny.
XVI. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE, PRACE
SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, w tym
przystępowanie do programów mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia, zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2015, poz. 149), która reguluje sprawy w zakresie organizacji prac
interwencyjnych, robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych.
XVII. OCHRONA ZDROWIA
1. Realizacja programów związanych z promocją zdrowia.
2. Przeprowadzanie badań i akcji profilaktycznych dla mieszkańców gminy oraz współpraca
w zakresie ochrony zdrowia z instytucjami zewnętrznymi.
XVIII. SPRAWY OBYWATELSKIE
1. Podłączenie USC i SO do Systemu Rejestrów Państwowych oraz umożliwienie
mieszkańcom załatwiania spraw drogą elektroniczną.
2. Upowszechnianie uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, wręczenia medali za
zasługi dla obronności kraju oraz spotkań z 18-latkami.
3. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:
- współpraca z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
4. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
- zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP,
- popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
XIX. FINANSE
1. Analizy finansowe zmierzające do pozyskania środków finansowych na realizację zadań
strategicznych ze źródeł zwrotnych (kredyty, pożyczki, inne formy) na jak
najkorzystniejszych warunkach.
2. Analiza możliwości zwiększenia dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. poprzez wzmożone kontrole
podatkowe i inne formy, zmierzające w kierunku podniesienia świadomości społeczeństwa
i jego motywowanie, w celu osiągnięcia zamierzeń.
XX. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM
1. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów w zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykorzystanie do tego celu
możliwości platformy ePUAP.
2. Modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
i Biuletynu Informacji Publicznej w celu dostosowania do zmian w przepisach prawnych,
przy uwzględnieniu potrzeb klienta i celu promocyjnego.
3. Usprawnienie pracy Urzędu poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu
dokumentów, realizowanego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
XXI. CENTRUM REKREACJI I SPORTU
1. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych.
2. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu.
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3. Współpraca CRiS ze szkołami w zakresie zajęć dydaktycznych, w ramach zajęć
szkolnych.
4. Upowszechnianie aktywności fizycznej społeczeństwa.
5. Zadania z zakresu efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej.
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