Uchwała Nr XVIII/149/04
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2004 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu
zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2002 –
2006 roku.
Na podstawie § 2 uchwały Nr V/26/03 z dnia 5.02.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń Gminy Kowalewo
Pomorskie na kadencję 2002 – 2006 roku.

Rada Miejska
§ 1
Przyjmuje sprawozdanie z planu zamierzeń Gminy
Kowalewo Pomorskie na kadencję 2002-2006 za okres
2002-2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

S P R A W O Z D A N I E Nr 1
z Planu Zamierzeń Gminy
Kowalewo Pomorskie
na kadencję
2002 – 2006

Kowalewo Pomorskie – listopad 2004 r.

Zgodnie z & 2 uchwały Nr V/26/03 z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie
zatwierdzenia planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję
2002 – 2006 roku przedstawiam sprawozdanie z wykonania zadań w latach
2002 –2004.

INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1. Budowa publicznego gimnazjum w Kowalewie Pomorskim z halą
sportową i infrastrukturą towarzyszącą.
Na podstawie umowy o dzieło budowlane z 14 maja 2002 r.
kontynuowana jest budowa publicznego gimnazjum z halą sportową
w Kowalewie Pom. Zadanie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo
Budowlano – Inżynieryjne „SANMEL” z Brodnicy. Całość przedsięwzięcia
została podzielona na trzy etapy wykonawcze:
I – budowa obiektu dydaktycznego,
II – budowa hali sportowej z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną,
III – realizacja pozostałej infrastruktury.
W miesiącu wrześniu 2003 r. Wykonawca wykonał i zgłosił do odbioru I etap
zadania.
16 września 2003 r. na obiekt dydaktyczny uzyskano pozwolenie na
użytkowanie, a z dniem 02.02.04 rozpoczęto eksploatację budynku.
Wybudowany budynek posiada:
16 klas z gabinetami, 11 klas zwykłych, 3 klasy komputerowe, 3 gabinety dla
nauczycieli, 1 gabinet dyrektora, 4 pomieszczenia biurowe, 10 pomieszczeń
sanitarnych, 3 pomieszczenia gospodarcze.
Ponadto w kondygnacji piwnicznej mieszczą się: szatnie, biblioteka z czytelnią
oraz kuchnia z zapleczem i stołówką.
Na dzień 30 października 2004 r. trwają prace wykończeniowe w łączniku i hali
sportowej w zakresie: roboty malarskie, podłogi, wyposażenie wymagające
montażu. Wykonywane są również roboty związane z ukształtowaniem terenu,
budową drogi dojazdowej i chodników. Termin zakończenia robót zgodnie
z umową upływa 31 grudnia 2004 r.
Drugi etap zadania o wartości łącznej 3,8 mln zł brutto na podstawie umowy
zawartej 17. 12. 2003 r. dofinansowywany jest ze środków Ministra Edukacji
i Sportu w wysokości 550 tyś zł. Płatność w trzech transzach: w roku 2003 –
100 tyś zł., w roku 2004 – 250 tyś zł., w roku 2005 – 200 tyś zł.
2. Zabezpieczenie

w
planach
miejscowych
przestrzennego terenów z przeznaczeniem
mieszkaniowe i wielorodzinne tzw. „plombowe”.

zagospodarowania
pod budownictwo

Dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
która obejmuje działki o nr geodez. 159 i 160 położone w 02 obrębie
ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. - Oś. J. Kochanowskiego z terenów
o funkcji rekreacyjnej na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami sportowymi zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/380/02 RM
w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 września 2002r., ogł. w Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 116, poz. 2389 z dnia 21 października 2002r.,
Nastąpiło wznowienie procedury formalno – prawnej dot. podjętej
Uchwały Nr XVI/164/99 w dniu 01 grudnia 1999r. przez Radę Miejską
w Kowalewie Pomorskim w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pomorskiego
w części obejmującej dz.: 83/2, 78, 84/1 i 90 z terenów rolnych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (wyrok z dnia 4 sierpnia
2004r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oddalający
skargę na uchwałę RM w Kowalewie Pom. z dnia 28 marca 2000r.Nr
XXVII/286/01
w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego).
3. Likwidacja barier architektonicznych do budynków użyteczności
publicznej.
W nowych realizowanych obiektach, jak Gimnazjum Publiczne
w Kowalewie Pomorskim, uwzględniane są na etapie projektowania wymogi
w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.
4. Oddziaływanie na właściciela drogi nr 15 w zakresie budowy obwodnicy
miasta Kowalewo Pomorskie.
Kierowano interpelacje do posłów, w tym przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej. Czynnie uczestniczono w pracach
Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej, czego wynikiem był wybór Burmistrza
Miasta Kowalewa Pomorskiego na zastępcę przewodniczącego Zarządu
Związku.

INWESTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie oczyszczalni przyzagrodowych
na terenach wiejskich o charakterze rozproszonym.

Wybudowano w 2003 roku przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości
45 szt. we wsiach Bielsk i Szychowo. Koszt inwestycji - 348.913,09 zł w tym
udział mieszkańców - 149.845,05 zł, fundusze SAPARD – 134.860,54 zł,
środki własne - 64.207,50 zł. Uzyskana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie
64.207,50 z karencją spłaty do 30.06.2005 r.
Opracowano w czerwcu 2003r. dokumentację projektową przydomowych
oczyszczalni ścieków dla 40 szt gospodarstw domowych w Józefacie
i Kiełpinach - wartość opracowania dokumentacji projektowej 32.696,00 zł
Realizacja zagadnienia nastąpiła w okresie lipca i sierpnia 2004r.Koszt
inwestycji -352.235,33 zł
w tym: środki
SAPARD – 142.828,29
zł
/uzyskana promesa, złożony wniosek o płatność/, środki
mieszkańców – 157.198,4 zł, środki własne - 52.208,64 zł
W sierpniu 2004r. opracowano dokumentację projektową na 170 szt
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz ze studium wykonalności
i raportem oddziaływania na środowisko - koszt opracowania - 108.426,22 zł,
które zostaną wybudowane na terenach wsi Sierakowo, Borówno, Mariany,
Pruska Łąka, Elzanowo, Lipienica, Chełmonie, Pluskowęsy.
2.

Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości
Wielka Łąka wraz z budową sieci kanalizacyjnej dla wsi Borówno,
Wielkie Rychnowo, Nowy Dwór.

W celu poprawy wyników pracy oczyszczalni, w 2003 roku
przeprowadzono modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące
przy partycypacji Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite oraz
zaciągniętej z WFOŚiGW pożyczce w wysokości 20.000,- zł.
3. Modernizacja dróg gminnych w celu poprawy układu komunikacyjnego

i dostosowanie parametrów technicznych do wymogów normatywnych.
Priorytet winny zyskać drogi na modernizację których można uzyskać
pomoc finansową z programu SAPARD lub ze środków strukturalnych.
Droga gminna w Bielsku.

Zgodnie z opracowanym przez doraźną Komisję Rady Miejskiej
wykazem dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia kolejno przygotowywane
są projekty budowlane, następnie na ich podstawie realizowane zadania
w zakresie budownictwa gminnego. Zadaniem, które wytyczyła do realizacji
Komisja Rady była budowa drogi w Bielsku. Przedsięwzięcie to było
jednocześnie spójne z zasadami programu SAPARD. Przygotowany i złożony
do programu wniosek uzyskał promesę, a po pozytywnie rozstrzygniętym
przetargu na wybór wykonawcy 27 kwietnia 2003 r. podpisano umowę
dotyczącą współfinansowania zadania z programu SAPARD.

Zadanie obejmowało odcinek o długości 800 mb z wykonaniem nowej
konstrukcji pasa drogowego o szerokości jezdni 4,50 m z obustronnymi,
utwardzonymi poboczami o szer. 0,50 m oraz przydrożnymi rowami.
Nawierzchnię jezdni stanowi mieszanka mineralno – asfaltowa w dwóch
warstwach: o grubości 4 cm - warstwa wiążąca oraz 3 cm – warstwa ścieralna.
Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. tj. przed zakładanym
umownym terminem.
Koszt całkowity – 420.469,00 zł brutto.
Na podstawie pozytywnej oceny wniosku o płatność oraz samej inwestycji
w miesiącu sierpniu ARiMR zrefundowała 40% kosztów kwalifikowanych
zadania tj. kwotę 163.875 zł.
Droga Sierakowo – Martyniec
Opracowano projekt budowlany drogi o długości – 1321 mb, szerokości
5,50 m z poboczami 0,5m. Zaprojektowano drogę jednojezdniową,
dwupasmową o nawierzchni mineralno – asfaltowej. Zadanie zgłoszono do
programu SAPARD z terminem realizacji w 2005 r. Podpisana została umowa
z ARiMR na dofinansowanie inwestycji w wys. 595.100,38 zł. Podpisano
umowę z wykonawcą na kwotę z podatkiem VAT 1.357.051,34 zł. Termin
realizacji 10.04.2005 r. – 15.07.2005 r.
4. Budowa
w tym:

i modernizacja ulic w miejscowości Kowalewo Pomorskie

ul. Mickiewicza
Celem przygotowania kolejnych inwestycji drogowych mających szansę
dofinansowania z programu SAPARD i znajdujących się w wykazie dróg
gminnych do utwardzenia zlecono opracowanie projektu budowlanego ulicy
Wyspiańskiego, która wraz z ul. Mickiewicza osiąga wymaganą długość pasa
drogowego powyżej 500 mb. Zaprojektowano nawierzchnię obu ulic
z mieszanki mineralno – asfaltowej w dwóch warstwach: ścieralnej i wiążącej.
Projektowana długość łączna odcinka drogi w ul. Mickiewicza i Wyspiańskiego
- wynosi 542 mb, szerokość jezdni 5,50 m. Droga będzie wyposażona
w obustronne chodniki. W miesiącu wrześniu złożono wniosek do programu
SAPARD z planowanym terminem realizacji zadania w roku 2004.
Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Podjęto więc działania w zakresie
realizacji zadania z funduszy strukturalnych. Złożony wniosek został
zaakceptowany pozytywnie. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem
wykonania do 26 listopada 2004 r.
Planowany koszt zadania 851.537,23 zł. w tym planowane dofinansowanie
z funduszy strukturalnych 638.652,92 zł.
ul. Fosa Jagiellońska

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonawczą
łącznie ze studium wykonalności na:
Przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników w pasie drogowym
ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim z uwzględnieniem
uzbrojenia, w zakresie min.:
odwodnienia nawierzchni drogi,
wbudowania kabla światłowodowego o uzgodnionych z Zamawiającym
parametrach lub zaprojektowania kanalizacji dla przyszłego wprowadzenia
kabla,
- likwidacji zbędnego uzbrojenia.
ul. Strażacka
W terminie późniejszym podjęte zostaną działania w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania zadania.
5. Budowa ścieżek rowerowych:
Kowalewo Pom. – Szychowo
Przygotowany równocześnie z projektem ścieżki rowerowej do
Frydrychowa, projekt na ścieżkę z Kowalewa Pom. do Szychowa został opisany
we wniosku na dofinansowanie z programu SAPARD. Wniosek został złożony
do Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu w dniu 19 grudnia 2003 r.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, podpisano umowę z ARiMR na
dofinansowanie zadania w wysokości 129.963,86 zł. Zadanie zostało
zrealizowane a koszt zadania wyniósł 292.855,21 zł. Długość ścieżki rowerowej
- 1619 mb, szer.2 m.
Kowalewo Pom. – Frydrychowo
Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłowiono wykonawcę
zadania tj. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne „Murabet”
z Golubia Dobrzynia.
Zgodnie z umową z dnia 10 września 2003 r. wykonano ścieżkę rowerową
o długości łącznej 937 mb, szer. 2 m. Ścieżkę zrealizowano z kostki „Polbruk”
o grubości 6 cm, a we wjazdach o grubości 8 cm. Koszt łączny zadania wyniósł
173.158 zł brutto.

KONTYNUACJA ZADAŃ W RAMACH PRZYJĘTYCH PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ PROGRAMÓW TAKICH JAK:

I. Strategia krótkookresowa i długookresowa
Realizacja przyjętych zadań przebiega zgodnie z zatwierdzonym
projektem budżetu w latach objętych sprawozdaniem.
II. Program Zrównoważonego Rozwoju oraz Ochrony Środowiska gminy
Kowalewo Pomorskie, zatwierdzony uchwałą RM nr XXIX/308/01 z dn.
13 czerwca 2001r. w tym:
1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania posiadanych oczyszczalni
ścieków.
Gminny majątek wodno-kanalizacyjny znajduje się w eksploatacji
Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Ostrowitem. Zgodnie z zawartą
umową w sprawie dopłaty do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
Zakład Usług Wodnych zobowiązany jest do wydatkowania otrzymanych
środków jedynie na cele związane z utrzymaniem i eksploatacją mienia gminy
Kowalewo Pomorskie w postaci wiejskiej i miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz
z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Kowalewie Pomorskim,
Wielkiej Łące i Piątkowie.
W roku 2004 dokonano zakupu urządzeń do laboratorium w oczyszczalni
ścieków w Kowalewie Pom. na koszt 16.964,10 zł brutto.
2. Etapowa wymiana sieci wodociągowej na odcinkach o najgorszym
stanie technicznym.
W związku z brakiem możliwości pozyskania kredytu na preferencyjnych
warunkach do chwili obecnej nie zrealizowano zadania wymiany sieci
wodociągowej na odcinku 1308 mb w miejscowości Wielkie Rychnowo,
polegającej na wymianie rur stalowych na rury PCV φ 225. Realizacja zadania
planowana jest na rok 2006 i możliwa będzie po uzyskaniu środków
pomocowych.
3. Zagospodarowanie osadów
oczyszczania ścieków.

stałych,

powstających

w

procesie

Powstałe osady ściekowe podlegają przekształceniu i unieszkodliwieniu
poprzez suszenie i kompostowanie. Po osuszeniu, osad jest mieszany ze słomą
i wapnem na kompostowni. Po kilkakrotnym mieszaniu osadu i uzyskaniu
pozytywnych wyników badań laboratoryjnych, wykorzystywany jest
do nawożenia gruntów ornych.
4. Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami.

Od listopada 2002 r. odpady komunalne z terenu miasta i gminy
Kowalewo Pom. składowane są na wysypisku odpadów w m. Niedźwiedź, gm.
Dębowa Łąka. Umowa z administratorem zawarta została na czas określony
– do dnia 14 listopada 2005 r.
Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach zlecono opracowanie oraz przyjęto
Uchwałą Nr XIV/127/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30
czerwca 2004 r. Gminny program ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016.
Z uwagi na ogrom zadań zawartych w opracowanym programie, jego realizacja
wiązać się będzie z dużymi nakładami finansowymi. W związku z tym,
wykonanie musi zostać podzielone na etapy i rozłożone w czasie. Temu służy
opracowany harmonogram realizacji zadań ujętych w Gminnym Planie
Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
5. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych – gospodarka ściekowa
w oparciu o opracowania branżowe w tym zakresie, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów wiejskich.
Patrz pkt. 1 dział: Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej.
6. Ochrona powietrza – modernizacja istniejących kotłowni węglowych na
paliwo ekologiczne.
W 2003r. przeprowadzono modernizację sposobu ogrzewania
z węglowego na gazowe w kotłowni Zakładu Gospodarki komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim. Część kosztów pokryto
z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w wysokości 30.0000,- zł
W 2003 roku, z uwagi na zły stan techniczny dokonano likwidacji kotłowni
gazowej przy ul. Szkolnej 7. Obecnie budynek jest podłączony do kotłowni
przy ul. M. Konopnickiej, poprzez wpięcie zasilania od budynku przy ul. Fosa
Jagiellońska 10. Koszt budowy przyłącza został w całości pokryty ze środków
ZGKiM Sp. z o.o.
W 2004r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu trzeciego
palnika gazowego wraz z osprzętem do kotłowni przy ul. M. Konopnickiej
6 w Kowalewie Pomorskim. Koszt zadania został pokryty z nagrody finansowej
otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu w związku z wyróżnieniem za znaczące
efekty ekologiczne realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych do IV edycji
konkursu pn. „Ochrona środowiska w gminach województwa kujawskopomorskiego” w 2003 r.
7. Ochrona przyrody, zadrzewienia, w tym porządkowanie nieczynnych
cmentarzy oraz parków wiejskich.
Ochrona przyrody: w miesiącu październiku 2003r poczyniono działania dot.
ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

W miesiącu marcu 2004 dokonano zabiegu szczepienia, objęto nim łącznie 14
drzew zlokalizowanych w granicach miasta. W przypadku realizowanych
inwestycji budowlanych nasze działania polegają na zawieraniu stosownych
klauzul w decyzjach o warunkach zabudowy: min. minimalizacji uciążliwości
dla środowiska.
Zadrzewianie: prowadzona jest stała akcja zadrzewiania. W latach 2002 –
2004 wysadzono łącznie 48 773 drzew i krzewów. Materiał zadrzewieniowy w
części sfinansowany został ze środków Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Porządkowanie nieczynnych cmentarzy oraz parków wiejskich odbywało się
w ramach corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. W roku 2002 uporządkowane
zostały cmentarze w Pluskowęsach i Nowym Dworze, w roku 2003 i 2004
w Pluskowęsach. Mając na uwadze poprawę estetyki naszych wsi i ich
otoczenia w roku 2003 zorganizowano i ogłoszono I edycję konkursu pt.
„Przywracamy urok naszej gminie”. Konkurs kontynuowany jest również w
roku 2004r.
8. Edukacja proekologiczna
Zgodnie z Regulaminem dofinansowywania działalności proekologicznej
zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Miasta z dnia 30 kwietnia 2002 r. szkoły
podstawowe i gimnazjum z terenu całej gminy mogą 1 raz w roku ubiegać się
o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów przejazdu na zajęcia
ekologiczne. Z możliwości tej, otrzymując niżej wskazane kwoty skorzystały:
2002 r.:
− Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim - 1.720,00 zł.
− Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - 1.867,00 zł.

2003 r.:
− Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim - 1.000,00 zł.,
− Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie - 1.103,00 zł.
2004 r.:
− Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim - 1.886,66 zł.
− Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące - 2.000,00 zł.

III. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pom. przyjęte Uchwałą Nr
XXXIII/345/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 19.12.2001r.
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.
W roku 2002 w wyniku powstałych nadpłat wynikających z różnicy
pomiędzy wpłaconymi zaliczkami a faktycznymi kosztami ciepła wykonano
docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Fosa Jagiellońska
10 w Kowalewie Pomorskim. Udział lokatorów w finansowaniu w/wym. robót
wynosił 49% kosztów, taka sama wartość pochodziła z budżetu gminy,
natomiast pozostałe 2% kosztów pokrywał ZGKiM. W latach 2003 i 2004 ze
środków pochodzących z nadpłat za c.o. oraz funduszu remontowego
Wspólnoty Mieszkaniowej dokonano docieplenia kolejnych dwóch ścian tego
budynku.
Ponadto w 2004 roku wykonano docieplenie czterech ścian budynku nr 14 we
Frydrychowie. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków pochodzących
z nadpłat za c.o. oraz z budżetu gminy.
2. Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zmiany sposobu
ogrzewania i tworzenia proekologicznych źródeł energii.
W m-cu grudniu 2001r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim
zatwierdziła opracowane założenia energetyczne do planu zaopatrzenia
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na okres najbliższych 20 lat.
Założenia zawierają strategię rozwoju gminy w sektorze energetycznym m.in.:
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych;
- wykorzystanie proekologicznych źródeł energii
- likwidację źródeł niskiej emisji.
W celu stworzenia możliwości pozyskania alternatywnych źródeł energii
w 2000 roku podjęto w Zakładzie Gazowniczym w Bydgoszczy działania
w zakresie budowy sieci gazowniczej na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie
Pomorskim oraz we Frydrychowie. Małe zainteresowanie tym tematem ze
strony mieszkańców spowodowało, że rozbudowa sieci gazowej była dla
Zakładu Gazowniczego nieopłacalna.

3. Zabieganie o modernizację sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia
wraz z rozbudową.
Opracowany w 2001r. plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pom. przewiduje potrzebę
rozbudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Gazyfikację gminy należy
prowadzić etapowo, z zachowaniem ciągów technologicznych projektowanego
układu gazociągów. Rozwój sieci gazowej uzależniony będzie od
zaangażowania środków finansowych przez Zakład Gazowniczy.
4. Przeprowadzenie modernizacji sposobu ogrzewania z węglowego na
gazowy w budynku mieszkalno-biurowym przy ul. Brodnickiej 1.
W 2003r. przeprowadzono modernizację sposobu ogrzewania z węglowego
na gazowe w kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim. Część kosztów pokryto z pożyczki
z WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w wysokości 30.000,- zł

IV. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy w latach 2002-2006 zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/328/01
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 24.10.2001 r.
1. Prognozowanie dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu

mieszkaniowego gminy.

W wyniku sprzedaży lokali zasób mieszkaniowy gminy z roku na rok
sukcesywnie się zmniejsza. Łącznie w omawianym okresie sprzedano 119
lokali: w roku 2002 – 55, 2003 – 35, 2004 – 29.
2. Planowanie remontów z podaniem źródeł finansowania.

Ze względu na ograniczone środki finansowe przeprowadzane są tylko
remonty pozwalające na utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków
oraz utrzymanie zasobów gminy w stanie niepogorszonym. Do najważniejszych
należą :
- wymiana pokryć dachowych oraz remont kominów,
- modernizacja instalacji gazowych i elektrycznych,
- termomodernizacja, naprawa i wymiana stolarki.
- remonty elewacji,
Prace te wykonywane są ze środków pochodzących z wpływów z czynszu
najmu oraz dotacji gminy w wysokości 100 tyś. zł. rocznie.
3. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006
zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/328/01 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 24-10-2001r są przedmiotem obrad Rady Miejskiej jeden raz
w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok poprzedni.
Sprawozdania takie były sporządzone i przyjęte uchwałami Rady Miejskiej już
dwukrotnie:
1. 1.Uchwałą nr VII/69/03 z dnia 23 czerwca 2003 – za rok 2002
2. 2.Uchwałą nr XIV/124/04 z dnia 30 czerwca 2004 – za rok 2003
4. Prowadzenie polityki czynszowej.

Podwyżki czynszu dokonywane są zgodnie z art.28 ust. 2 obowiązującej
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Artykuł ten określa maksymalny czynsz jaki powinna
stosować gmina tj. 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Mając jednak na uwadze trudną sytuację materialną mieszkańców gminy,
podwyżki czynszów dokonywane są o wartości minimalne tj. w 2002r.
maksymalny czynsz wynosił 1,49% wartości odtworzeniowej lokalu, w 2003r.
1,7%, a w 2004r. 1,84%.
5. Planowanie sprzedaży lokali mieszkaniowych oraz działania mające

na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Planowanie sprzedaży lokali mieszkaniowych.
W pierwszej kolejności corocznie proponowane są do sprzedaży lokale
mieszkalne w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe.
Takie działanie ma na celu doprowadzenie do sprzedaży wszystkich mieszkań
w danym budynku, a tym samym zaprzestanie zarządzania nieruchomością
przez ZGKiM Sp. z o.o.
Budowa budynku socjalnego.
Złożony został wniosek o udzielenie finansowego wsparcia z funduszu
dopłat udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku
socjalnego z 8 lokalami przy ul 1 Maja w Kowalewie Pomorskim.
Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia:
- Wnioskowana kwota finansowego wsparcia: 215 000 zł,
- Łączna powierzchnia użytkowa budynku:
343,08 m2
- Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynku: 307,98 m2
- Łączna powierzchnia użytkowa lokali niemieszkalnych w budynku: 35,10
m2

-

♦
♦
♦
♦

-

Łączna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych w budynku:
307,98 m2
Planowana data zakończenia przedsięwzięcia:
31.12.2005 r.
Powierzchnie użytkowe lokali socjalnych w budynku:
2 lokale, każdy o powierzchni
40,09 m2;
2 lokale, każdy o powierzchni
37,24 m2;
2 lokale, każdy o powierzchni
36,45 m2;
2 lokale, każdy o powierzchni
40,21 m2;
Średnia powierzchnia użytkowa lokalu socjalnego
38,50 m2
Przewidywany koszt przedsięwzięcia
614 285,71 zł
w tym koszt robót budowlanych
566 082,00 zł
koszty pozostałe
(projektowanie, nadzór i kierowanie budową)
48 203,71 zł

V. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy
Od czasu uchwalenia przedmiotowego opracowania nie zaszła konieczność
wniesienia zmian.
VI. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
Dokonano zmiany działki o nr geodez. 171/5 położonej w 04 obrębie
ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. z terenów przeznaczonych pod zieleń
parkową na tereny z przeznaczeniem pod handel – usługi / podjęta uchwała
w sprawie przystąpienia do zmiany Nr XXXIX/379/02 RM w Kowalewie Pom.
z dnia 11 września 2002r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego
Wznowiono procedurę formalno – prawną dot. podjętej Uchwały Nr
XVI/164/99 w dniu 01 grudnia 1999 r. przez Radę Miejską
w Kowalewie Pomorskim w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pomorskiego
w części obejmującej dz: 83/2, 78, 84/1 i 90 (wyrok z dnia 4 sierpnia 2004r.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oddalający skargę
Państwa na uchwałę RM w Kowalewie Pom. z dnia 28 marca 2000r. Nr
XXVII/286/01 w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego).
Zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.717 ze zm.)
z dniem 31.12.2003 r. przestały obowiązywać miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla miasta i dla gminy Kowalewo
Pomorskie, które uchwalone były przed dniem 1 stycznia 1995 r. Z uwagi na
powyższe od dnia 1 stycznia 2004r. zgodnie z art.50 i 59 w/w ustawy,
lokalizację inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy
następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz decyzji o warunkach zabudowy w przypadku spełnieniu warunków
określonych przepisami prawa. Działając zgodnie z powyższymi przepisami
ustawowymi organ wydał trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
oraz 47 decyzji o warunkach zabudowy, które pozwoliły osobom fizycznym
i przedsiębiorstwom realizować zamierzenia inwestycyjne.

ZADANIA Z ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I. ROLNICTWO
1. Zabieganie o ujęcie w spisie zadań Urzędu Marszałkowskiego
wykonania inwestycji melioracyjnych w miejscowościach tego
wymagających.
Prowadzone są stałe prace nad zbieraniem wniosków od rolników
zainteresowanych budową nowych urządzeń melioracyjnych. W wyniku
prowadzonych działań w spisie inwestycji melioracyjnych realizowanych
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przez Urząd Marszałkowski
znalazł się kolejny etap melioracji miejscowości Mlewo 58 ha (przybliżona
realizacja to rok 2005). W planach na liście rezerwowej ujęto także meliorację
sołectwa Zapluskowęsy.
2. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: klęski powodzi, gradobicia,

suszy – pozyskiwanie środków niezbędnych do wznowienia produkcji
rolnej i innych rodzajów pomocy zarówno materialnej jak i
niematerialnej.

W roku 2002 jak i 2003 gminę nawiedzały klęski żywiołowe, szkody
odnotowywano w blisko 30% gospodarstw. Każdorazowo powoływana była
Komisja, która określała wysokość powstałych zniszczeń. Dzięki sporządzonym
protokołom w roku 2002 i 2003 możliwe było pozyskanie preferencyjnych
kredytów rekompensujących powstałe szkody. Ponadto w roku 2003
poszkodowane gospodarstwa o areale nie przekraczającym 20 ha mogły składać
wnioski
o
pomoc
finansową
udzielaną
z
budżetu
państwa.
Z możliwości tej skorzystało 268 osób na 280 uprawnionych. Łącznie
przekazano środki w kwocie 77 862 zł. Omawiane środki rozdysponowywane
były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Działania informacyjne mające na celu zapoznanie rolników
z wdrażaniem i przygotowaniem rolnictwa do integracji z Unią
Europejską
W ramach powyższego działania podjęto się organizacji szeregu szkoleń
dla rolników. W roku 2003 przy współudziale z ARiMR oraz RZDR

w Golubiu Dobrzyniu przeprowadzono 34 szkolenia w terminie od 17.10.2003
do 23.03.2004r. dotyczyły one wypełniania wniosków o przyznanie płatności
obszarowych.
W miesiącu marcu 2004 rozpoczął pracę Gminny Punkt Pomocy Rolnikom.
Służył on pomocą przy wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji
producentów i wniosków o przyznanie dopłat obszarowych. Dzięki pracy
punktu dopłatami obszarowymi objęte zostanie 92,5 % gruntów rolnych gminy
Kowalewo Pomorskie co można uznać za wynik zadowalający w skali powiatu
i województwa.
Bieżące informacje przekazywane były również zainteresowanym
poprzez: publikacje w gazecie lokalnej - „Goniec Kowalewski”, sołtysów, Sesje
Rady Miejskiej i w trakcie zebrań wiejskich.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją działalności
gospodarczej do momentu ustawowego obowiązku przekazania jej
do Krajowego Rejestrowego Sądu.
W wyniku szeregu zmian ustaw dotyczących ewidencji działalności
gospodarczej prowadzenie jej nadal pozostaje w gminach. Ustawodawca
odszedł od wcześniejszej idei przeniesienia obowiązku rejestracji osób
fizycznych do Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili obecnej obowiązują
nas 3 ustawy: Prawo działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej oraz Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej. Określają one obecne i przyszłe obowiązki które
spoczną na gminie. W tym między innymi ewidencja przedsiębiorców w formie
elektronicznej od roku 2007.

2. Sprawowanie funkcji kontrolnej w zakresie warunków wykonywania
działalności gospodarczej
Kontrole prowadzone są w przypadku zgłoszenia podejrzeń o naruszenie
obowiązujących
przepisów
przez
zaniepokojonych
mieszkańców
lub pracowników poszczególnych firm. Najczęściej
spotykamy się
z łamaniem ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
3. Kontynuacja profilaktyki antyalkoholowej poprzez funkcjonującą
świetlicę socjoterapeutyczną oraz punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym
Obie jednostki w omawianym okresie pracowały poprawnie. Na chwilę
obecną widoczna jest zasadność ich dalszego funkcjonowania.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Ochrona krajobrazu, zasobów naturalnych i środowiska
przyrodniczego obszarów wiejskich, rozbudowa terenów zielonych.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ
na otaczający nas krajobraz, zasoby naturalne czy środowisko przyrodnicze
obszarów wiejskich. Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym
w przypadku realizacji inwestycji budowlanych nasze działania polegają na
zawieraniu stosownych klauzul w decyzjach o warunkach zabudowy.
Kwestia rozbudowy terenów zielonych w poważnej części zależy
od zainteresowania mieszkańców przeznaczeniem terenów pod zadrzewienia
i zakrzaczenia. Dzięki programom jak np. „Ochrona Środowiska na Terenach
Wiejskich” możliwe było pozyskanie znacznych ilości materiałów
szkółkarskich które pozwoliły na urozmaicenie krajobrazu rolniczego na terenie
gospodarstw w nim uczestniczących.
2. Merytoryczna pomoc osobom pragnącym zalesić grunty rolne na
terenie gminy co w przyszłości skutkować będzie wzrostem
wskaźnika lesistości gminy.
Pomoc świadczona jest ustawicznie. Jednak często modyfikowane ustawy
nie sprzyjają obecnie osobom chcącym zalesiać grunty o niskiej przydatności
rolniczej.
Na podstawie przepisów obowiązujących w latach 2001-2002 Starosta wydał
naszym rolnikom 5 decyzji umożliwiających założenie upraw leśnych na
łącznej powierzchni 19,04 ha.
3. Aktywny

udział organów gminy w ogłaszanych konkursach
ekologicznych

W 2002 r. gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do Konkursu pn.
„Ochrona środowiska w gminie województwa kujawsko-pomorskiego”, którego
organizatorami byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezes
Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Za szczególne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska zaprezentowane
w III edycji konkursu gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała wyróżnienie,
uzyskując nagrodę finansową w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na
realizację zadań proekologicznych.
W roku 2003 Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do I edycji
Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pt. „NASZA GMINA W EUROPIE”. Konkurs przebiegał w II etapach.
W pierwszym etapie gmina oceniana była pod względem jakości zarządzania
środowiskiem na jej obszarze. W drugim etapie pod uwagę był brany cały

dorobek gminy w poszczególnych dziedzinach: ochrony powietrza, ochrony
powierzchni ziemi, ochrony wody i edukacji ekologicznej. Ocenie podlegały
przedsięwzięcia i obiekty w zakresie inwestycji proekologicznych, szczególnie
z okresu ostatnich 10 lat, przedsięwzięcia techniczne, organizacyjne
i gospodarcze dotyczące w/wym. dziedzin.
Za działania na rzecz ochrony środowiska zgłoszone do I edycji Wielkiego
Konkursu, w dziedzinie „gospodarka wodna” Gmina Kowalewo Pomorskie
otrzymała nagrodę w wysokości 200.000,- zł.
Wzorem lat ubiegłych, także w 2003r. gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła
do Konkursu pn. „Ochrona środowiska w gminach województwa kujawskopomorskiego”. Za znaczące efekty ekologiczne realizowanych przedsięwzięć
zgłoszonych do IV edycji konkursu gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała
wyróżnienie, uzyskując nagrodę finansową w wysokości 40.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych.
IV. SPRAWY MIESZKANIOWE
1. Podejmowanie działań mających na celu tworzenie warunków do:
− rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez zabezpieczenie
terenów stanowiących własność gminy pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
Opracowano plan miejscowy w zakresie przeznaczenia terenów na Os.
Kochanowskiego w Kowalewie Pom. pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Łącznie projektowanych jest 11 działek z czego 6 już zostało
wydzielonych geodezyjnie. Teren w pełni uzbrojony. Wydzielono ponadto
7 działek budowlanych w Kowalewie Pom. przy ul. 1 Maja, w tym
2 bezpośrednio przy istniejącej ulicy, natomiast 5 wzdłuż ogrodzenia byłego
Ogrodnictwa,
za
nowo
budowanymi
budynkami
mieszkalnymi.
Na przedmiotowe działki sukcesywnie opracowywane są decyzje o warunkach
zabudowy na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dużą rezerwę
terenową stanowi obszar za Os. Brodnickim w Kowalewie Pom. gdzie
obowiązujący plan miejscowy przewiduje tereny pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z usługami.
− wprowadzenie zorganizowanego budownictwa
Towarzystwa Budownictwa Społecznego

np.

przez

Pozyskano chętnego inwestora na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Kowalewie Pom. na terenie użytkowanym przez ZGKiM
Sp. z o. o – ul. Brodnicka i Kościuszki.

Opracowana została decyzja o warunkach zabudowy na przeznaczenie tego
terenu j. w. Trwają prace związane z podziałem geodezyjnym i przygotowaniem
procedury przetargowej na sprzedaż tego gruntu.
2. Wypłaty dodatków mieszkaniowych następować będą w oparciu
o przepisy obowiązującej ustawy.
W latach 2002-2004 kontynuowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.
W roku 2002 i 2003 wypłata dodatków mieszkaniowych dotowana była
z budżetu państwa, natomiast od 1-01-2004r jest to zadanie własne gminy,
która zobowiązana została do pokrycia 100% wydatków na ten cel.
Dane cyfrowe dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych przedstawia
tabela.
Liczba
przyjętych
wniosków

Liczba
przyznanych
dodatk-ów

2002

639

2003
31.10
2004

570
510

Rok

Liczba
przyznanych
dodatków
użytkownikom
mieszkań

Komunalnych

Pozostałych

622

266

356

534
467

199
151

335
316

Kwota
wypłaconych
dodatków

W tym użytkownikom
mieszkań
Komunalnych

Pozostałych

Kwota
wypłaconych
dodatków
z własnych
środków

365951,73

156164.16

209787.57

263082.73

334246.28
288584.06

135069.56
150063.71

199176.72
138520.35

238035.28
288584.06

Dotacja
otrzymana

Dotacja
stanowi %
ogólnej
kwoty
wypłaconych
dodatków
mieszkaniowych

102869,0
0
96211.00
-------

28%
29%
---------

V. SPRAWY KOMUNALNE
1. Podejmowanie zadań w zakresie poprawy estetyki miasta.

a) w roku 2002:
- we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
przeprowadzono remonty chodników i zjazdów na ul. Św. Mikołaja
i Toruńskiej,
- wykonano z kostki „polbruk” parkingi przy „pawilonie sportowym”
na ul. Św. Mikołaja i przy cmentarzu na ul. Toruńskiej,
- przeprowadzono rekultywację zieleńców (etap II) w parku miejskim,
wypełniono alejki żwirem, ułożono chodnik z kostki polbruk.
- zrekultywowano teren po byłym żwirowisku w m. Chełmoniec.
b) w 2003 r.:
- przeprowadzono remont chodników na Pl. Wolności (od ul. Fosa
Jagiellońska do przedszkola),
- wykonano remont zatoki PKS na ul. Dworcowej,
- wykonano fontannę w parku miejskim,

zrekultywowano zieleńce przy ul. Toruńskiej i Św. Mikołaja oraz
teren gminny przy ul. Odrodzenia,
- nasadzono nowe krzewy w parku miejskim,
- odnowiono kamienie graniczne usytuowane przy wjazdach do miasta,
- zakupiono 12 szt. betonowych donic, które ustawione zostały na
terenie miasta,
- zakupiono 25 szt. nowych koszy ulicznych, z czego 5 szt.
wbetonowano wzdłuż chodnika Elzanowo – Wielka Łąka, 5 szt. przy
ciągu pieszo jezdnym wzdłuż ul. Odrodzenia pozostałe
rozdysponowano na terenie miasta,
- wykonano i ustawiono tablice informacyjne przy wjazdach na
Osiedla Brodnickie i J. Kochanowskiego,
wybudowano chodnik (wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich oraz
łączący przejście dla pieszych ze sklepem „POLO MARKET”),
wytyczono i oznakowano przejście dla pieszych przy ul. Bat.
Chłopskich, dokonano zmiany organizacji ruchu na parkingu, na
którym celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
estetyki ustawiono również kształtki betonowe, które w okresie
wiosennym obsadzane są roślinami jednorocznymi - całość prac
została sfinansowana przez firmę „POLO MARKET”
b) w 2004 r.:
- wyremontowano chodnik na Pl. Wolności i ul. Odrodzenia na
odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Działkowej,
- utwardzono płytkami ażurowymi pobocze ul. Św. Mikołaja,
- ustawiono krawężniki i utwardzono pobocze (pod miejsce postojowe)
na ul. Odrodzenia,
- wspólnie z mieszkańcami utwardzono gruzem drogę prowadzącą do
posesji ul. Odrodzenia 5 i 7,
- utwardzono kamieniem wapiennym łuki na wjazdach na ul. Dworzec
Główny.
- wykonano ogrodzenie i nasadzono krzewy wzdłuż zieleńca przy ul.
Batalionów Chłopskich,
- nasadzono drzewka na zieleńcach wzdłuż ul. Toruńskiej,
zakupiono 15 szt. nowych koszy ulicznych,
- wspólnie z właścicielami działek budowlanych przy ul. 1-Maja
wykonano zjazd z drogi powiatowej na drogę osiedlową.
-

Corocznie przeprowadzano remonty cząstkowe nawierzchni dróg
gminnych oraz malowanie pasów na jezdniach, linii segregacyjnych, łańcuchów
i słupków ochronnych, miejsc parkingowych dla pojazdów osób
niepełnosprawnych, uzupełniano oraz wymieniano brakujące i zniszczone
oznakowanie drogowe. Na bieżąco wykonano naprawy cząstkowe chodników
na terenie miasta.
Utrzymaniem czystości i porządku oraz pielęgnacją zieleni na terenie
miasta zajmował się miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów. W okresie Świąt
Bożonarodzeniowych dekorowano Pl. 700-lecia i park na Pl. Wolności
iluminacją świetlną. W 2003r. iluminacja także została wykonana na wieży
ciśnień. Corocznie prowadzone są niezbędne remonty wiat przystankowych.
Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Ofiar Wojny, powołany
protokółem z dnia 16 lutego 2001 r., w pierwszym roku swej działalności zebrał
środki pozwalające na zlecenie opracowania projektów planowanych prac. W
roku 2002 dokonano odnowienia pomnika, wymiany wizerunku orła oraz
wyłożenia terenu wokół pomnika kostką granitową. W 2004 r. wyłożono
płytami granitowymi stopnie pomnika oraz misę fontanny, przy pomniku
ustawiono słupki i zamontowano łańcuchy żeliwne, dokonano wymiany ławek
parkowych oraz zakupu koszy ulicznych.
2. Organizacja i prowadzenie akcji i konkursów o charakterze

ekologiczno-estetycznym.

W roku 2003 Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do I edycji
Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pt. „NASZA GMINA W EUROPIE”. Konkurs przebiegał w II etapach.
W pierwszym etapie gmina oceniana była pod względem jakości zarządzania
środowiskiem na jej obszarze. W drugim etapie pod uwagę był brany cały
dorobek gminy w poszczególnych dziedzinach: ochrony powietrza, ochrony
powierzchni ziemi, ochrony wody i edukacji ekologicznej. Ocenie podlegały
przedsięwzięcia i obiekty w zakresie inwestycji proekologicznych, szczególnie
z okresu ostatnich 10 lat, przedsięwzięcia techniczne, organizacyjne
i gospodarcze dotyczące w/wym. dziedzin.
Za działania na rzecz ochrony środowiska zgłoszone do I edycji Wielkiego
Konkursu, w dziedzinie „gospodarka wodna” Gmina Kowalewo Pomorskie
otrzymała nagrodę w wysokości 200.000,- zł.
Wzorem lat ubiegłych, także w 2002 i 2003r. gmina Kowalewo Pomorskie
przystąpiła do Konkursu pn. „Ochrona środowiska w gminach województwa
kujawsko-pomorskiego”, którego organizatorami byli Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W roku 2002 za szczególne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska
zaprezentowane w III edycji konkursu gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała
wyróżnienie, uzyskując nagrodę finansową w wysokości 10.000,- zł, natomiast
w roku 2003 za znaczące efekty ekologiczne realizowanych przedsięwzięć
zgłoszonych do IV edycji konkursu gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała
wyróżnienie, uzyskując nagrodę finansową w wysokości 40.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych.
Idea prowadzenia konkursów ma również swe odzwierciedlenie na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. W celu poprawy estetyki zabudowy
i warunków higieniczno-sanitarnych co roku organizowany jest Konkurs
„Piękna Gmina”, który w swoich założeniach staje się zachętą dla mieszkańców

do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjnotechnicznych w zakresie np. dróg lokalnych, zadrzewień, zagospodarowania
terenów i obiektów użyteczności wspólnej. W latach 2002 i 2003
przeprowadzono kolejne edycje konkursu „Piękna Gmina”. Podsumowanie
i ogłoszenie wyników konkursu następuje na sesji absolutoryjnej po upływie
roku kalendarzowego, w którym konkurs był przeprowadzony.
W 2003 r. po raz pierwszy przeprowadzony został gminny konkurs pn.
„Przywracamy urok naszej gminie”. W roku 2004 ogłoszono II edycję
konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w m-cu grudniu.
3. Podejmowanie działań w celu zwiększenia zakresu selektywnej zbiórki
odpadów. Pilotażowy program zbiórki odpadów u źródła ich
powstawania.
Na terenie miasta i gminy kontynuowana jest selektywna zbiórka
odpadów – szkła i tworzyw sztucznych. W chwili obecnej funkcjonuje 18
ogólnodostępnych punktów, na których rozstawionych jest 25 pojemników na
plastiki i 19 na szkło. W roku 2004 na terenie Osiedli Brodnickiego
i J. Kochanowskiego wprowadzono pilotażowy program selektywnej zbiórki
odpadów u podstaw.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymali worki do segregacji szkła
i tworzyw. Zebrane w ten sposób odpady odbierane są przez ZGKiM
Sp. z o.o.
Ilość zebranych selektywnie odpadów w latach 2002-2004 kształtowała się
następująco:
Rok
2002
2003
2004 (I-IX)

Szkło m 3
68,1
127,4
150,8

Tworzywa kg
5.469,0
9.017,5
10.040,0

4. Przygotowanie terenu pod budowę gminnego składowiska odpadów
w obrębie prowadzonej działalności eksploatacyjnej kruszyw we wsi
Nowy Dwór.
Gmina Kowalewo Pom. jest właścicielem gruntów przeznaczonych pod
budowę składowiska w m. Nowy Dwór. Na wykupionym terenie trwa
eksploatacja kruszyw. Z uwagi na korzystne warunki odbioru odpadów na
składowisku w m. Niedźwiedź gm. Dębowa Łąka obecnie nie zachodzi
potrzeba ponoszenia nakładów inwestycyjnych na budowę wysypiska na terenie
gminy Kowalewo Pom.
5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2002 w Straży Miejskiej zatrudniony był jeden funkcjonariusz.
W ramach służb, przeprowadzane były kontrole nieruchomości pod kątem
przestrzegania przez właścicieli i administratorów przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim w sprawie ustalenia zasad i sposobu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Kontrole
dotyczyły przede wszystkim sposobu usuwania nieczystości stałych i płynnych
z terenu nieruchomości.
W roku 2003 i 2004 z uwagi na brak zatrudnienia etatowego pracownika
Straży Miejskiej, zadania w zakresie dopuszczonym przez prawo wykonywane
były przez pracowników Referatu Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej.
Od m-ca maja 2003 r. prowadzone są systematyczne kontrole w zakresie
posiadania umów i rachunków za wywóz i utylizację odpadów przez
mieszkańców miasta i gminy. W okresie od maja 2003 r. do 11 października
2004 r. do okazania umów i rachunków wezwano 401 osób z terenu miasta
i gminy, z czego 350 osób dostosowało gospodarkę odpadami na terenie
własnych nieruchomości do obowiązujących przepisów.
Corocznie w m-cu wrześniu przeprowadzana była akcja „Sprzątanie Świata –
Polska”. Udział w niej brały przede wszystkim szkoły, zakłady pracy
i instytucje. Koordynatorem akcji na terenie miasta był Urząd Miejski, na
terenach wiejskich – Rady Sołeckie.
6. Rozwój własnego zaplecza technicznego i gospodarczego w celu
zapewnienia realizacji zadań ciążących na gminie. Dokonywanie
analiz
przedprywatyzacyjnych mających na celu ustalenie wszelkich
stosunków
prawnych i ekonomiczno-społecznych spółki, będącej przedmiotem
prywatyzacji.
Z dniem 1 lipca 2002r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kowalewie Pomorskim został przekształcony z zakładu budżetowego
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Stając się spółką Zakład uzyskał samodzielność. Powstała spółka jako następca
prawny zakładu budżetowego w 2003 roku kontynuowała jego działalność
dostosowując się jednocześnie do reguł rynkowych.
Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę pozwoliło na wliczanie
w koszty odpisu amortyzacyjnego, co umożliwia odbudowywanie infrastruktury
technicznej zakładu (środki transportu, urządzenia maszyny).
Jednym z celów zawartych w planie rzeczowo-finansowym gminy Kowalewo
Pomorskie na 2004r. była prywatyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Analizując kwestię możliwości podniesienia standardu usług oraz pozyskania
kapitału dla inwestowania w dany rodzaj usług, a także biorąc pod uwagę

aktualną kondycję finansową istniejącej spółki, przeprowadzenie procesu
prywatyzacji w chwili obecnej jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Na podstawie danych za 2003r. ZGKiM Spółka z o.o. osiągnęła zysk, a obecna
sytuacja ekonomiczna spółki nie budzi zastrzeżeń.
W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania prywatyzacji
Zakładu.
Ustawa z dnia 17 października 2003r. o zmianie ustawy o gospodarce
komunalnej (Dz. U. Nr 199, poz. 1937) wprowadziła obowiązek powołania rad
nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
w terminie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 9 czerwca 2004 r.
W przypadku niewykonania tego obowiązku przez wójta, burmistrza, radę
nadzorczą spółki wykonującej zadania o charakterze użyteczności publicznej
powołuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę spółki w terminie
2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa wyżej.
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została powołana
3-osobowa Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółki z o.o. w Kowalewie Pom.
Powołani członkowie posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy,
niezbędne do wykonywania tej funkcji.
Zgodnie z zapisami w/wym. ustawy kadencja członka rady nadzorczej trwa
3 lata.
7.

Corocznie organizowane było spotkanie władz tut. Gminy
z przedstawicielami poszczególnych zarządców dróg oraz policji. Dzięki
spotkaniom zostało zrealizowanych szereg zadań związanych z
poprawą bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg. Na uwagę
zasługują:
a) w roku 2002:
GDDKiA wprowadziła nową organizację ruchu dla centrum miasta,
która wyeliminowała ruch dwukierunkowy pojazdów na odcinku
drogi krajowej prowadzącym pomiędzy wąską zabudową od Pl.
Wolności do Pl. 700-lecia.
GDDKiA przeprowadziła modernizację skrzyżowania ul. Św.
Mikołaja z Toruńską i ułożyła nowy dywanik asfaltowy na
skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich i Chopina.
Rejon Dróg Wojewódzkich współfinansował wykonanie chodnika na
ul. Odrodzenia od wiaduktu kolejowego w Kowalewie Pom. do
budynków PKP,
Powiatowy Zarząd Dróg w Golubiu-Dobrzyniu ułożył nową
asfaltową nawierzchnię na odcinkach dróg w Wielkiej Łące i
Wielkim Rychnowie.
b) w roku 2003:

-

GDDKiA przeprowadziła remont jezdni ul. Toruńskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Św. Mikołaja do ul. Batalionów Chłopskich oraz
ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Szpitalną do Pl. 700-lecia,
- GDDKiA wykonała remont chodnika na ul. 23-Stycznia na odcinku
od ul. Strażackiej do mostu oraz ścinki poboczy przy drodze krajowej
nr 15,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał ścinki poboczy w m. Mlewiec,
- w ramach poprawy bezpieczeństwa na trasach turystycznych zostały
wycięte odrosty i krzewy przy drogach Kowalewo Pom. – Chełmonie,
Chełmonie – Lipienica, Lipienica – Józefat, Szychowo – Mariany.
c) w roku 2004:
Powiatowy Zarząd Dróg w Golubiu-Dobrzyniu ułożył nową
asfaltową nawierzchnię na odcinkach dróg w Borównie i Wielkim
Rychnowie,
Rejon Dróg Wojewódzkich współfinansował remont chodnika na Pl.
Wolności i ul. Odrodzenia (od ul. Św. Mikołaja do ul. Działkowej).

VI. DROGI GMINNE
1. Realizując uchwały Rady Miejskiej w zakresie utwardzania ulic
w mieście kamieniem wapiennym:
a) w 2002 r. utwardzono:
- ulice na Osiedlu J. Kochanowskiego,
- część ul. Jaśminowej (odcinek od ul. Bukowej do Akacjowej),
- odcinek ul. Działkowej.
b) w 2003 r. utwardzono:
- odcinek ul. Akacjowej,
- kolejny odcinek ul. Działkowej.
c) w 2004 r.:
- dokończono utwardzanie kamieniem wapiennym ul. Działkowej,
- w trakcie utwardzania są ul. Bukowa i Głogowa na Osiedlu
Brodnickim.
2. Realizacja zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i stanu
technicznego dróg gminnych:
a) w 2002 r.:
- wykonano remonty kamieniem wapiennym w 17 sołectwach
wykorzystując w tym celu 156 kursów kamienia, tj. 4.212 ton
(sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji zakupiły
74 kursy kamienia wapiennego, natomiast Urząd Miejski
sfinansował zakup 82 kursów dla 11 sołectw)

-

-

w 6 sołectwach drogi zostały wyremontowane żużlem w ilości 38
kursów żużla (950 ton),
w 8 sołectwach oraz na Osiedlu Brodnickim i ul. Działkowej w
Kowalewie Pom. wykonano prace równiarką,
dokonano naprawy uszkodzonych przepustów drogowych w
Pruskiej Łące i Frydrychowie,

b) w 2003 r.:
- remonty kamieniem wapiennym przeprowadzono w 19 sołectwach
wykorzystując w tym celu 171 kursów kamienia, tj. 4.478 ton
(sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji zakupiły
64 kursy kamienia wapiennego, natomiast Urząd Miejski
sfinansował zakup 107 kursów dla 15 sołectw, które
przeprowadziły remonty zgodnie z określonymi kryteriami),
- Sołectwa Mlewo i Bielsk przeprowadziły remonty dróg przy użyciu
kamienia wydobywanego w żwirowni (remont drogi w Mlewie
spełnił kryteria dot. przyznania premii, sołectwo otrzymało 6
dodatkowych kursów kamienia łamanego i 10 kursów żwiru, Urząd
Miejski także sfinansował 2/3 kosztów pracy walca drogowego).
- w 9 sołectwach drogi zostały wyremontowane żużlem w ilości 975
ton,
- w 9 sołectwach oraz na Osiedlu Brodnickim wykonano prace
równiarką,
- dokonano poszerzenia przepustów drogowych w Lipienicy i w
Pluskowęsach,
- wspólnie z mieszkańcami wykonano remont drogi prowadzącej do
budynku komunalnego Pluskowęsy 47 przy użyciu 2 kursów
kamienia wapiennego i 2 kursów piasku oraz ułożono chodnik z
płytek rozbiórkowych,
c) w 2004 r.:
- remonty kamieniem wapiennym przeprowadzono w 18 sołectwach
wykorzystując w tym celu 215 kursów kamienia, tj. 5.375 ton
(sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji zakupiły
77 kursy kamienia wapiennego, natomiast Urząd Miejski
sfinansował zakup 138 kursów dla 14 sołectw),
- Sołectwo Mlewo przeprowadziło remont drogi przy użyciu kamienia
wydobywanego w żwirowni (Urząd Miejski sfinansował zakup 2
dodatkowych kursów kamienia łamanego i 4 kursów żwiru oraz 2/3
kosztów pracy walca drogowego).
- w 11 sołectwach drogi zostały wyremontowane żużlem w ilości
1.125 ton,
- w 12 sołectwach oraz na Osiedlach Brodnickim i J.
Kochanowskiego wykonano prace równiarką,

-

-

opracowano nową organizację ruchu obejmującą ul. Szkolną,
Toruńską, Ogrodową, Wąską i Murną – jej wdrożenie planowane
jest w dniu 19.11.2004r.,
w ramach porządkowania terenu po byłym ogrodnictwie pozyskano
1.343 tony gruzu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
Największa ilość gruzu (928 t) została wykorzystana w m. Bielsk.
Sołectwo współfinansowało kruszenie gruzu, natomiast jego
transport zapewnili mieszkańcy we własnym zakresie. Remont
jednej drogi w Bielsku spełnił kryteria dot. przyznania premii,
sołectwo otrzymało dodatkowy gruz w ilości 132 ton.
Mieszkańcy Wielkiej Łąki dostarczyli własnym transportem 40 tony
materiału, który po skruszeniu został wykorzystany na remont dróg
gminnych. Koszt jego skruszenia został sfinansowany przez
Sołectwo.
w m-cu XI br. planowane jest pozyskanie frezowin asfaltowych,
które będzie można w okresie wiosenno-letnim przyszłego roku
wykorzystać do ułożenia dywaników asfaltowych.

Na modernizację dróg o nawierzchni tłuczniowej pozyskane zostały
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2003r. środki w wys. 30.060 zł.
Natomiast w 2004r. środki w wysokości 46.250 zł. Planowane jest uzyskanie
jeszcze w 2004r. dotacji z FOGR w wysokości 31.750 zł.
Corocznie prowadzono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych w miejscowościach Martyniec, Sierakowo, Wielkie Rychnowo,
Bielsk i Nowy Dwór.
Uzupełniono brakujące oraz wymieniono zniszczone oznakowanie drogowe.
Z myślą o utrzymaniu przejezdności dróg gminnych w okresach zimowych
corocznie były zawierane stosowne umowy na odśnieżanie.

VII. OŚWIETLENIE DROGOWE
1. Kontynuacja prac związanych z modernizacją istniejącego oświetlenia
w celu podwyższenia sprawności urządzeń oraz obniżenie kosztów
eksploatacji.
W latach 2002 – 2004 kontynuowano prace związane z modernizacją
istniejącego oświetlenia w celu podwyższenia sprawności urządzeń oraz
obniżenia kosztów eksploatacji.
W tym okresie:
wymieniono 254 lampy rtęciowe i sodowe typu WLS, które zastąpiono
nowoczesnymi energooszczędnymi lampami na licencji Philipsa,
- wymieniono 18 wyeksploatowanych słupów oświetleniowych,
przebudowano 15 lamp typu HPL w których zostały zainstalowane
energooszczędne lampy Philipsa,

-

wymieniono 10 szafek oświetleniowych,
przebudowano 4 złącza kablowe sterujące oświetleniem ulicznym na
terenie miasta.

Zakład
Energetyczny
przeprowadził
modernizację
sieci
elektroenergetycznej w miejscowościach Chełmonie, Sierakowo, Elzanowo
i Srebrniki.

2. Instalacja nowych punktów świetlnych w miejscach szczególnie
niebezpiecznych w zależności od potrzeb i posiadanych na ten cel
środków finansowych
a) w 2002 r.:
- na ul. Działkowej – szt.2,
- na ul. Mikołaja z Ryńska – szt.4,
- na ul. Dworcowej – szt.1
w Srebrnikach – szt.1.
b) w 2003 r.:
- na ul. Odrodzenia – szt. 3
w Pruskiej Łące – szt. 6
w Borównie – szt.1.
c) w 2004 r.:
- w Srebrnikach przy drodze na tzw. „Górki” – szt.2,
- w Srebrnikach przy drodze wojewódzkiej – szt.2,
- zostały zawarte umowy z ZE Toruń na instalacje 2 lamp pod
wiaduktem kolejowym na ul. Odrodzenia i 3 pkt świetlnych na ul.
Podborek.
Awarie oświetlenia drogowego były usuwane na bieżąco przez Zakład
Energetyczny w ramach corocznie zawieranych umów.
Do końca 2003r. gminy miały refundowane z budżetu państwa koszty
poniesione na oświetlenie drogowe zlokalizowane przy drogach krajowych,
wojewódzkich i powiatowych.

VIII. EKSPLOATACJA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Modernizacja sieci wodociągowej na odcinkach o wysokiej awaryjności
oraz z rur azbestowych.
W związku z brakiem możliwości pozyskania kredytu na preferencyjnych
warunkach do chwili obecnej niezrealizowano zadania wymiany sieci
wodociągowej na odcinku 1308 mb w miejscowości Wielkie Rychnowo,

polegającej na wymianie rur stalowych na rury PCV φ 225. Realizacja zadania
planowana jest na rok 2006 i możliwa będzie po uzyskaniu środków
pomocowych.
2. Kontynuowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w celu poprawy
parametrów jakościowych wody.
W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej w 1999 roku
zrealizowano zadanie polegające na modernizacji ujęć wody w Marianach
i Wielkiej Łące, włączeniu trzeciej studni do pracy w ujęciu Piątkowo oraz
regulacji całej sieci wodociągowej.
Cały układ wodociągowy został wyregulowany poprzez dobór
odpowiednich ciśnień na ujęciach oraz regulację zasuw wmontowanych
w sieci. W przypadku awarii jednej ze stacji wielkość produkcji wody
pozostałych dwóch stacji zabezpiecza potrzeby gminy.
Obecnie nie zachodzi potrzeba modernizacji stacji uzdatniania wody.
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące i w Piątkowie.
W roku 2003 dokonano modernizacji dwóch gminnych oczyszczalni
ścieków w Wielkiej Łące i Piątkowie przy partycypacji Zakładu Usług
Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite oraz zaciągniętych z WFOŚiGW pożyczkach w
wysokości 20.000,- zł na oczyszczalnię ścieków w Wielkiej Łące oraz 8.000,- zł
na oczyszczalnię w Piątkowie.
4. Kontynuacja modernizacji procesu zagospodarowania osadów
powstałych na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim.
W 2005 roku, pod warunkiem pozyskania środków finansowych
z NFOŚiGW, zostanie przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków
w Kowalewie Pomorskim, uwzględniająca m.in. usprawnienie procesu
zagospodarowania osadów.
5. Realizacja wniosków wynikających z opracowywanej dokumentacji
dotyczącej aktualnego stanu oraz perspektyw w zakresie zaopatrzenia
miasta i gminy w wodę.
Na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonują trzy stacje
uzdatniania wody, które zaopatrują miasto i tereny wiejskie w 100 procentach.
W 1999r. przeprowadzono modernizację ujęć wody oraz przeprowadzono
regulację całej sieci wodociągowej. Efektem modernizacji jest m.in. osiągnięcie
bardzo dobrej jakości wody oraz sprzężenie wszystkich stacji, wskutek czego
w przypadku awarii jednej ze stacji wielkość produkcji wody pozostałych
dwóch stacji zabezpiecza potrzeby gminy.

IX. GOSPODARKA GRUNTAMI
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie
z przyznanym przez Radę Miejską pierwszeństwem w nabyciu oraz
ustalonymi zasadami sprzedaży.
-

W roku 2002 sprzedano łącznie 55 lokali mieszkalnych,
W roku 2003 sprzedano łącznie 35 lokali mieszkalnych,
W roku 2004 wg stanu na dzień 27 października - sprzedano łącznie
29 lokali mieszkalnych.

2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Obrót mieniem komunalnym polega przede wszystkim na podejmowaniu
czynności wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
tj. zbywaniu nieruchomości, nabywaniu nieruchomości, wydzierżawianiu
nieruchomości.
Forma rozdysponowania uzależniona jest od przedmiotu sprawy jednakże
w pierwszej kolejności rozpatrywana jest pod kątem potrzeb i interesu Gminy
Kowalewo Pom.
3. Ustalenie opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości
nieruchomości z tytułu infrastruktury technicznej.
Decyzjami administracyjnymi ustalono opłaty adiacenckie związane ze
wzrostem wartości nieruchomości z tyt. wybudowania sieci kanalizacyjnej dla
właścicieli nieruchomości położonych w Kowalewie Pom. na Os.
Kochanowskiego, przy ul. Drzymały, Odrodzenia, Św. Mikołaja, Fosa
Jagiellońska, Bat. Chłopskich, Chopina, Toruńskiej oraz we Frydrychowie.

X. KULTURA I SZTUKA
1. Wprowadzenie nowych imprez kulturalno rekreacyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem społeczeństwa.
W omawianym okresie wprowadzono następujące imprezy:
− Ekobiesiadę
− Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków
− Mini Playback Show
− Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych
− „Akcja Lato” dla dzieci w okresie wakacji letnich

2. Z zadań inwestycyjnych w ramach posiadanych środków:
- wykonano remont schodów i wyjścia do kotłowni w budynku M-GOK
- utwardzono plac przed budynkiem oraz taras
- wymieniono okna drewniane na PCU w budynku M-GOK
- malowanie pomieszczeń (ścian i sufitów oraz drzwi) odbywa się wg
potrzeb
- remont elewacji budynku M-GOK w związku z planowaną
nadbudową będzie wykonany w następnych latach
3. Zakupy i wyposażenia placówki M-GOK.

- zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający
- zakupiono nowe regały do Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pom.
oraz część nowych regałów dla biblioteki w Wielkim Rychnowie
4. Podejmowanie działań na rzecz
zachowania tożsamości kulturowej

integracji

społeczeństwa

celem

Powstało Stowarzyszenie Artystów Amatorów „ARS” przy M-GOK
w Kowalewie Pom., które organizuje wystawy na różnego rodzaju uroczystości.
M-GOK podejmuje współpracę z różnymi organizacjami społecznymi
działającymi na naszym terenie (ToMiKo, PZEiR itp.).
XI.

OŚWIATA

1. Podejmowanie działań celem pozyskania środków z różnych źródeł na
wyposażenie Gimnazjum oraz doposażenie pozostałych placówek
oświatowych.
W celu wyposażenia Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
oraz doposażenia pozostałych placówek oświatowych składano wnioski
w ramach 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pozyskane środki
w wysokości 480.000,00 zł. pozwoliły na wyposażenie części dydaktycznej
gimnazjum oraz dosprzętowienia wszystkich placówek oświatowych.
Dyrektorzy pozyskali środki finansowe na zakup niżej wymienionego
sprzętu organizując szkolenia mające na celu podnoszenie i zmianę kwalifikacji
zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejskowiejskich:
− Publiczne
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim – rzutnik
i kserokopiarka,
− Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – komputery,

− Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – komputery,
− Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach – komputery.
2. Opracowanie rocznych planów dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli poszczególnych szkół oraz ich realizacja.
Dyrektorzy szkół opracowują na każdy rok budżetowy plany
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie
z uregulowaniami zawartymi w Rozporządzeniu MENIS oraz z Zarządzeniem
Burmistrza Miasta. W terminie do dnia 31 marca danego roku składają
organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków
przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w
poprzednim roku budżetowym. Środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego są planowane w budżecie zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w
wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia nauczycieli.
3. Realizacja „Długofalowego programu oświaty na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Realizowany jest "Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie" zgodnie z przyjętymi założeniami Uchwały Rady
Miejskiej z którego sprawozdanie składa się 2 razy w ciągu kadencji RM.
4. Doskonalenie działalności Poradni Pedagogiczno-Logopedycznej
w Kowalewie Pomorskim poprzez zatrudnienie psychologa.
W wyniku poczynionych starań od miesiąca września br. w Gminnej
Poradni Pedagogiczno-Logopedycznej w Kowalewie Pomorskim zatrudniony
został psycholog.
5. Prowadzenie remontów w szkołach i placówkach oświatowych
w ramach posiadanych środków finansowych według planów rocznych.
W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są remonty
w placówkach oświatowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu
remontów przedstawiane są w rocznych sprawozdaniach z planu rzeczowo
-finansowego.

6.

Racjonalne zagospodarowanie pomieszczeń szkół podstawowych po
przeniesieniu Gimnazjum do nowo wybudowanego budynku
Gimnazjum.

Zaakceptowane zostały przedstawione przez dyrektorów plany
zagospodarowania pomieszczeń opuszczonych przez oddziały gimnazjalne,
m.in. w szkołach podstawowych w Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie
i Pluskowęsach do zwolnionych pomieszczeń zostały przeniesione filie
biblioteczne Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim. Natomiast
siedziba Biblioteki Publicznej została przeniesiona w miesiącu sierpniu 2004 do
budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.
7. Po oddaniu do użytku nowego budynku Gimnazjum zorganizowanie na
terenie gminy racjonalnej sieci dowozu uczniów.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w większości jest realizowany
w drodze wykupu biletów miesięcznych na ogólnodostępne linie PKS.
W rejonach gminy gdzie brak jest linii otwartych PKS, dowóz prowadzony jest
liniami zamkniętymi. Zapewniono również dowóz dzieci 6 letnich objętych od
1 września 2004 r. obowiązkiem nauki. Zgodnie z zawartą umową dowóz
zamknięty realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo. o.
w Kowalewie Pomorskim.
8. Realizacja
programu
szkoleń
z
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa związanych z podnoszeniem i zmianą
kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich.
Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Wielkiego Rychnowa, Wielkiej Łąki,
Pluskowęs i Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim zorganizowali
i przeprowadzili przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa szkolenia w zakresie: obsługi komputera, malowania na szkle
i układania kompozycji kwiatowych, agroturystyki mające na celu podnoszenie
i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich.

XII SPORT I KULTURA FIZYCZNA
1. Organizowanie imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych
o charakterze integracyjnym i promocyjnym zgodnie z rocznym
kalendarzem imprez.

Realizacja imprez kulturalno-sportowych o charakterze rekreacyjnym
i promocyjnym przebiegała w oparciu o coroczny kalendarz imprez, który
określa termin, organizatorów i współorganizatorów.
2. Koordynowanie

działań na rzecz sportu szkolnego:
Organizator Sportu, Uczniowskie Kluby Sportowe.

Gminny

Koordynacją sportu szkolnego zajmuje się Gminny Organizator Sportu.
W mieście i gminie aktywnie działają trzy Uczniowskie Kluby Sportowe:
„REKORD” przy SP w Wielkim Rychnowie, „ORLIK” przy SP w Kowalewie
Pomorskim i „OLIMPIJCZYK” przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie
Pom. Z uwagi na nikłe zainteresowanie dzieci i młodzieży zawieszona została
działalność czwartego UKS – „ZRYW” w Pluskowęsach.
3. Uczestnictwo

w
międzyszkolnych, gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i centralnych imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Realizowane są wszystkie imprezy sportowe wynikające z kalendarza
imprez Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. Poza
imprezami wynikającymi z w/wym. kalendarza odbywały się także zawody
wynikające z kalendarza gminnego. Oprócz zawodów na szczeblu lokalnym
nasi uczniowie reprezentowali gminę w rozgrywkach wojewódzkich
i ogólnopolskich. Piłkarki ręczne brały udział w ogólnopolskich turniejach
w Toruniu, Brodnicy, Ostrołęce w Łukowie i organizowanym od 4 lat
Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w naszym mieście. Szczypiornistki
z turnieju w Ostrołęce wróciły z brązowym medalem i tytułami króla i
wicekróla strzelców. Nasi biegacze brali udział w wielu ogólnopolskich
imprezach biegowych w Janowcu Wielkopolskim, Gródku, Bydgoszczy,
Międzyzdrojach, Toruniu, Sławnie, Żninie i Kłobucku zdobywając czołowe
lokaty. Szachiści brali udział w mistrzostwach Polski w Kołobrzegu. Uczennica
Izabela Siergiej wygrała mistrzostwa województwa juniorek do lat 14 oraz
zwyciężyła
w turnieju makroregionu pomorskiego w Toruniu, które
to zawody były eliminacją do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży.
4. Nadzorowanie działalności Ludowego Klubu Sportowego „Promień”
i powoływanie w miarę zapotrzebowania nowych sekcji Klubu.
W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzi również
Ludowy Klub Sportowy „Promień”. Obecnie w Klubie funkcjonują cztery
sekcje: sekcja piłki nożnej w ramach której prowadzone są trzy drużyny, sekcja
szachowa i powołane w roku 2001 sekcja biegowa i piłki ręcznej.
5. Stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego
uczestnictwa ich w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym

i rekreacji odpowiednio do zainteresowań i potrzeb (imprezy
integracyjne, likwidacja barier architektonicznych).
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym
i sportowym realizowano poprzez organizację imprez integracyjnych –
Spotkania Osób Niepełnosprawnych. Jest to impreza organizowana od 1995r.
oraz druga impreza o charakterze integracyjnym „Spotkania Integracyjne”
realizowana jest od roku 2001 przy udziale RW LZS w Toruniu. W trosce
o osoby niepełnosprawne zlikwidowano wiele barier architektonicznych,
wykonano: podjazdy do budynków użyteczności publicznej, głównie do szkół.
Przy nowobudowanych i modernizowanych chodnikach wykonano łagodne
zjazdy, zamontowano windę dla niepełnosprawnych w nowo oddanym budynku
dydaktycznym gimnazjum. Przy budynku Urzędu Miejskiego zainstalowano
domofon.
6. Tworzenie bazy i infrastruktury sportowej,
funkcjonowania sportu i rekreacji dla wszystkich.

jako

podstaw

W zakresie poprawy bazy sportowej; realizowana jest budowa hali
sportowej przy Publicznym Gimnazjum, urządzono boisko do gier zespołowych
w Sierakowie, boisko do piłki nożnej na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie
Pomorskim i ogólnodostępną plażę w Mlewie przy jeziorze Jeziorek. Wylano
nową nawierzchnię asfaltową na boisku przy Szkole Podstawowej
w Pluskowęsach.
7. Modernizacja obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych wg
rocznych planów finansowo-rzeczowych.
Poprawiono estetykę stadionu miejskiego, zmieniono ogrodzenie,
wyłożono kostką polbrukową wejście na stadion od ul. Św. Mikołaja, ułożono
nowy krawężnik przy drodze wjazdowej od ul. Toruńskiej. W trakcie realizacji
jest nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Wielkiej Łące. W ramach inwestycji dokonano modernizacji
instalacji elektrycznej, wymieniono tynki i parkiet.

XIII OPIEKA SPOŁECZNA
1. Pozyskiwanie
dodatkowych
środków
finansowych
poprzez
opracowywanie programów tematycznych i przystępowanie do różnego
rodzaju konkursów ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski czy też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
W roku 2002 opracowano dwa programy adresowane do dzieci
i młodzieży z których pozyskano środki w wys. 4.000 zł oraz jeden program
adresowany do osób bezdomnych, na której otrzymano dotację w wys. 2000 zł,

W roku 2003 opracowano trzy programy adresowane do dzieci i młodzieży
z których pozyskano 8.000 zł, dwa programy adresowane do osób
niepełnosprawnych, pozyskano 5.000 zł oraz jeden program adresowany do
osób bezdomnych z którego pozyskano 1.000 zł.
W roku 2004 opracowano również dwa programy adresowane do dzieci
i młodzieży, z których pozyskano środki w wys. 8.000 zł, dwa programy
adresowane do osób niepełnosprawnych, pozyskano 5.000 zł oraz jeden
program adresowany do osób bezdomnych ,pozyskano 4.000zł.
W omawianym okresie pozyskiwano środki, głównie z Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na dożywianie dzieci i młodzieży, środki adresowane do osób bezdomnych
oraz do osób niepełnosprawnych., z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych,
profilaktykę. Opracowano 14 programów na łączną kwotę 37.000 zł.
2. Przeprowadzenie akcji zbierania artykułów gospodarstwa domowego,
odzieży, obuwia, żywności z przeznaczeniem dla podopiecznych
Ośrodka.
Przeprowadzano akcje zbierania artykułów gospodarstwa domowego,
odzieży, obuwia, żywności z przeznaczeniem dla osób potrzebujących.
Społeczeństwo odpowiadało pozytywnie.
W roku 2003 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
przystąpiono do
Stowarzyszenia Banku Żywności w Toruniu, celem podjęcia współpracy
z innymi gminami w zakresie walki z niedożywieniem społeczeństwa. Bank
prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu żywności i innych artykułów
na rzecz osób potrzebujących.. W roku 2003 opłacono składkę członkowską
w kwocie 3.442 zł, natomiast pozyskano towar w postaci żywności, odzieży,
obuwia. na łączną kwotę 11.931 zł. W 2004r. otrzymaliśmy już towar
o łącznej wartości 20.398 zł przy naszym wkładzie 5.700 zł.
Również od roku 2003 nawiązano współpracę z Toruńskim Centrum Caritas,
z którego otrzymujemy pomoc w formie artykułów szkolnych. obuwia
i odzieży z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin najuboższych.
W marcu 2003r. przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim powstało
Stowarzyszenie „Tobie My”, którego głównym celem jest wsparcie finansowe
i rzeczowe uczniów z rodzin najuboższych.
W przeciągu swojej działalności
opracowali programy pozyskując
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środki w wys. 13.400 zł. Pozyskane
środki przeznaczono na dożywianie dzieci, zakup podręczników szkolnych,
refundację wycieczek i przejazdów, zapomogi losowe / zakup okularów,
obuwia, odzieży/.
W ramach „Programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów
Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. pozyskano konserwy mięsne w ilości 406
kg, które zostały rozdysponowane wśród 72 rodzin, natomiast
w październiku 2004r. wszystkie szkoły z terenu naszej gminy przystąpiły do

programu Agencji Rynku Rolnego „Pij mleko”. Każde dziecko ma możliwość
wypicia szklanki mleka ponosząc częściową odpłatność.

XIV. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE,
STAŻE I UMOWY ABSOLWENCKIE
1. Kontynuowanie, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
zadań z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia. W ramach
przyznanego limitu środków na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu tworzenie dodatkowych miejsc pracy za sprawą:
- prac interwencyjnych
- robót publicznych
- umów i staży absolwenckich
Urząd Miejski w Kowalewie Pom. wraz z podległymi jednostkami,
w ramach przyznanego limitu środków na dany rok, organizował dodatkowe
stanowiska pracy dla osób poszukujących zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, w oparciu o ustalone stawki
refundacji współfinansował zatrudnienie pracowników przy wykonywaniu
prac interwencyjnych, robót publicznych oraz umów absolwenckich. Również
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu – Dobrzyniu,
corocznie tworzono stanowiska pracy dla bezrobotnych absolwentów, którzy
odbywając staż korzystali z możliwości praktycznego nabywania umiejętności
wykonywania określonych zadań.
2. Utrzymanie funkcjonowania stanowiska pracy „Sklep z pracą” za
pośrednictwem którego osoby poszukujące pracy oraz przyszli
pracodawcy będą mogli składać oferty pracy.
Z końcem 2003 roku, w związku z powołaniem do życia przepisów
dotyczących pracy tymczasowej oraz instytucji, które mogą pośredniczyć
w organizowaniu pracy tymczasowej, zakończył swoją działalność „Sklep
z pracą”. Nadal do tutejszego Urzędu przesyłane są oferty pracy, którymi
dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu.
W przypadku pojawienia się indywidualnych pracodawców oferujących
zatrudnienie wspólnie z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Urząd Miejski tworzy listę poszukujących zatrudnienia i umożliwia kontakt z
przyszłym pracodawcą.
3. Łagodzenie bezrobocia poprzez ofertę sprzedaży, dzierżawy
gminnych terenów i obiektów o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym
Tutejszy Urząd corocznie przygotowuje ofertę sprzedaży lub dzierżawy
gruntów gminnych bądź obiektów umożliwiających prowadzenie działalności
usługowo – przemysłowej.

4. Ustanowienie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy w związku z rozpoczęciem działalności
gospodarczej niezbędnej dla potrzeb lokalnych, która nie będzie
jednocześnie nieuczciwą konkurencją dla istniejącej działalności.
W przypadku jednego przedsiębiorstwa tj. Toruńskich Zakładów
Materiałów Opatrunkowych, które wybudowały halę fabryczną we
Frydrychowie, zastosowano ulgi podatkowe dotyczące podatku od
nieruchomości tj. gruntów, budynków i budowli.
W w/w zakładzie docelowo zatrudnienie otrzyma około 50 osób, taki stan
planuje się osiągnąć na przełomie roku 2004/2005. Według danych z maja
bieżącego roku, większość załogi jest już skompletowana, w grupie tej
znajduje się 13 osób z Kowalewa i okolic.
5. Propagowanie turystyki i agroturystyki jako czynnika rozwoju
gminy sprzyjającego rozwiązywaniu problemów bezrobocia na terenach
wiejskich.
Temat propagowania turystyki oraz agroturystyki próbowano przybliżyć
poprzez propozycje uczestnictwa w stosownych szkoleniach. Z terenu naszej
Gminy tylko 2 osoby, uczestniczyły w w/w szkoleniach, jednak nie przyniosło
to w rezultacie powstania gospodarstwa agroturystycznego.
Organizowane były również szkolenia z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Z uwagi na brak zainteresowania z terenu Gminy
Kowalewo Pom. w tego typu szkoleniach nie uczestniczyła żadna osoba.

XV OCHRONA ZDROWIA
1. Modernizacja i doposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu
usprawnienia podstawowej opieki zdrowotnej
W 2003 roku został przeprowadzony remont wymiany pokrycia
dachowego na głównym budynku SP ZOZ Kowalewo Pom. i przybudówce z
dachówki na blacho-dachówkę oraz wymiany pokrycia dachowego w Wielkim
Rychnowie.
Łączny koszt remontu wyniósł 57. 943,93 . Na terenie SP ZOZ Kowalewo Pom.
i w Wielkim Rychnowie przeprowadzono również drobne prace remontowe .
Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji na montaż windy dla osób
niepełnosprawnych do gabinetu rehabilitacji
Doposażenie w sprzęt medyczny:
2003 r. - zakupiono sprzęt medyczny do gabinetu rehabilitacji o wartości
19.764,17 m.in: Lasertronic LT-30, Diatronic DT-10B, Sonicator 730

- dwugłowicowy, inhalator, akcesoria do inhalacji, łóżko rehabilitacyjne
z materacem i zdalnie sterowane.
2004 r. - zakupiono aparat do badania tętna płodu na wyposażenie Poradni
K za kwotę 9.095,00 zł oraz spirometr za 6.259,50 zł.
2. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz
działań w zakresie promocji zdrowia.
Personel medyczny SP ZOZ czynnie uczestniczył w konferencjach
i warsztatach organizowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczący
programów promocji zdrowia.
Wśród mieszkańców na terenie gminy Kowalewo Pom. dąży się do szerzenia
promocji zdrowia poprzez:
- profilaktykę i wczesne wykrywanie cukrzycy,
- prowadzenie przez pielęgniarki promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy,
- podwyższanie poziomu wiedzy w zapobieganiu narkomanii, alkoholizmowi
oraz nikotynizmowi,
- profilaktykę u dzieci w zapobieganiu powstawania wad postawy, realizację
programu zdrowe żywienie,
- rozwój rehabilitacji oraz zakup nowego sprzętu do gabinetu rehabilitacji,
3. Pozyskanie wykwalifikowanej kadry medycznej
Personel medyczny od roku 2000 nie uległ zmianie. W ramach
programów zdrowotnych realizowanych w SP ZOZ i sponsorowanych przez
firmy farmaceutyczne pacjenci naszego rejonu mogli skorzystać z
następujących badań wykonywanych przez specjalistów: badanie słuchu,
osteroporozy, spirometrii, w kierunku profilaktyki wykrywania chorób
tytoniozależnych,
z uwzględnieniem przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc,-badanie mamograficzne dla kobiet – program od 35 do 55 roku
życia,
- badanie i konsultacje lekarza urologa, badanie mężczyzn od 50 do 65 roku
życia w kierunku prostaty i pobieranie krwi na PSA,
- konsultacje diabetologiczne, alergologiczne,
- komputerowe badanie wzroku,
- konsultacja chirurga naczyniowego,
- ambulans RT

XVI SPRAWY OBYWATELSKIE
1. Z zakresu przeciwpożarowego
W celu podwyższenia sprawności technicznej jednostek OSP dokonano
dosprzętowienia jednostek w samochody bojowe w jednostkach OSP poprzez
zakup samochodu ciężkiego marki Tatra, a żuk przekazano do OSP

w Kiełpinach. Pozyskano samochód marki żuk dla OSP Kowalewa
Pomorskiego z przeznaczeniem do akcji ratownictwa medycznego. Pozyskano
środki na zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP w Kowalewie Pomorskim.
W miarę posiadanych środków dosprzętowiono jednostki poprzez zakup
umundurowania bojowego. W m-cu maju 2003 roku oddano do użytku nowo
wybudowaną remizę strażacką w Kiełpinach. W miarę możliwości utrzymuje
się
w sprawności technicznej sprzęt wszystkich jednostek.
2. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
W 2003 r nasza Gmina przystąpiła do II edycji konkursu Bezpieczna
Gmina, którego celem była prezentacja dorobku samorządów w zakresie
bezpieczeństwa mieszkańców. W dniu 17 grudnia 2003r.ogłoszono
podsumowanie konkursu gdzie zajęliśmy II miejsce. Z rąk ministra Krzysztofa
Janika Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski odebrał wyróżnienie za działania
podejmowane z zakresu poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku
publicznego takie jak :
o

problem bezpiecznego dojścia młodzieży do szkół/ położono
chodniki dla pieszych w Wielkiej Łące, Frydrychowie i Szychowie.

o

walka z patologią społeczną/ wandalizm, alkoholizm, narkomania
i bezrobocie/

o

zamontowanie Niebieskich Skrzynek w szkole podstawowej w
Pluskowęsach i Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

o

dbałość o stan nawierzchni naszych dróg i ich prawidłowe
oświetlenie

dobra współpraca z Policją i jednostkami straży pożarnej.
Kierownik Komisariatu Policji w Kowalewie Pomorskim wspólnie
z dyrektorami szkół dwa razy w roku przeprowadza z uczniami
i nauczycielami spotkania i pogadanki nt. bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w miejscu zamieszkania, bezpieczna droga do szkoły i domu,
w sprawie zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich. Co roku są
składane sprawozdania na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego
na komisja Rady oraz Sesjach.
o

XVII. STRAŻ MIEJSKA
W roku 2002 w Straży Miejskiej zatrudniony był jeden funkcjonariusz.
W ramach wykonywanych obowiązków podejmowane były działania
w sprawach dotyczących awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawy dróg,
chodników i oznakowania.

W roku 2003 i 2004 z uwagi na brak zatrudnienia etatowego pracownika Straży
Miejskiej, zadania w zakresie dopuszczonym przez prawo wykonywane były
przez pracowników Referatu Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej.

XVIII USPRAWNIENIA W URZĘDZIE
1. Usprawnienie obsługi interesantów
Chcąc usprawnić obsługę interesanta:
- dzięki instalacji strony BIP www.kowalewopomorskie.ornet.pl
umożliwiono pobieranie oraz składanie wniosków drogą
internetową, bez konieczności udawanie się do urzędu.
- poprawiono jakość połączeń telefonicznych poprzez zamianę
2 centralek analogowych na 1 cyfrową, wymieniono podziemny
kabel telefoniczny 1 parowy na 20 parowy na odcinku od
budynku głównego do Pawilonu Sportowego
- zainstalowano domofon dla osób mających problemy
z poruszaniem się.
2. Podejmowanie działań związanych z utworzeniem ogólnodostępnego
punktu informacyjnego z dostępem do internetu.
Chcąc umożliwić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do internetu, dzięki
programowi Ikonka zainstalowano w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
3 stanowiska komputerowe.
3. Rozbudowa posiadanej bazy komputerowej celem umożliwienia
składania mieszkańcom gminy dokumentów potwierdzonych podpisem
elektronicznym.
Rozbudowano i poprawiono standard posiadanej bazy komputerowej
poprzez zakup 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
W 2003 r. połączono wszystkie komputery Urzędu Miejskiego siecią
wewnętrzną, która pozwala na sprawniejsze przesyłanie danych, a w przyszłości
na odbieranie pism składanych drogą internetową za pomocą podpisu
elektronicznego.

Realizacja budżetu w latach 2002-2003
przedstawia się następująco:

Rok 2002
DOCHODY
1. Dochody własne
5.577.103 zł
2. Dotacje
1.901.536 zł
w tym:
- na zadania zlecone
1.431.337 zł
- na zadania własne
316.891 zł
- z funduszy celowych
6.000 zł
na zadania bieżące
- z funduszy celowych
79.228 zł
na inwestycje
- z budżetu państwa
68.080 zł
na inwestycje
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek
15.512 zł
sektora finansów publicznych na zad. bieżące
4. Subwencje
7.500.060 zł
w tym:
- część podstawowa
1.349.303 zł
- część oświatowa
5.383.374 zł
- część rekompensująca
767.383 zł
______________________________________________________
Dochody ogółem:
14.994.211 zł
Plan dochodów wynosił 13.653.002 zł
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 109,82 %
W Y D A T K I:
1. Wydatki na zadania własne
w tym inwestycyjne 2.019.110 zł
2. Wydatki na zadania zlecone
Wydatki ogółem:

12.515.502 zł
1.431.337 zł
13.946.839 zł

Plan wydatków wynosił 14.900.961 zł
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 93,60 %
Rok 2002 zamknięto nadwyżką w kwocie 1.047.372 zł
Rok 2003

DOCHODY
1. Dochody własne
5.359.326 zł
2. Dotacje
1.850.826 zł
w tym:
- na zadania zlecone
1.279.439 zł
- na zadania własne
257.604 zł
- z funduszy celowych
313.783 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek
39.223 zł
sektora finansów publicznych
4. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł
413.933 zł
5. Subwencje
8.766.116 zł
w tym:
- część podstawowa
1.422.689 zł
- część oświatowa
6.559.135 zł
- część rekompensująca
784.292 zł
______________________________________________________
Dochody ogółem:
16.429.424 zł
Plan dochodów wynosił 14.807.426 zł
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 110,95 %
W Y D A T K I:
1. Wydatki na zadania własne
w tym inwestycyjne 3.723.475 zł
2. Wydatki na zadania zlecone
Wydatki ogółem:
Plan wydatków wynosił 16.964.426 zł
Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100,06 %
Rok 2003 zamknięto deficytem w kwocie 545.977 zł
Źródłem pokrycia deficytu były pożyczki.

15.697.183 zł
1.278.218 zł
16.975.401 zł

