Uchwała Nr XXXI/259/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji krótkookresowej strategii
rozwoju gminy Kowalewo Pomorskie za lata 1999-2005 oraz
długookresowej strategii rozwoju gminy Kowalewo Pomorskie za
okres styczeń 2005-styczeń 2006 r.
Na podstawie § 3 uchwały nr XVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do
realizacji „Strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie”

Rada Miejska
w Kowalewie Pomorskim
§1
Przyjmuje sprawozdanie z realizacji krótkookresowej strategii rozwoju gminy
Kowalewo Pomorskie za lata 1999-2005 oraz sprawozdanie z realizacji
długookresowej strategii rozwoju gminy Kowalewo Pomorskie za okres styczeń
2005-styczeń 2006 r stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
……………………….
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały Nr..............
z dnia..............
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Strategia dla Gminy Kowalewo Pomorskie opracowana podczas warsztatów
odbywających się w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim w dniach
19-20 listopada i 3-4 grudnia 1999 roku, a następnie zatwierdzona do realizacji
uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XVIII/179/2000 z dnia
2 lutego 2000 roku, została opracowana na lata 2000-2005 (krótkookresowa)
oraz 2000-2010 (długookresowa).
Celem strategicznym dla Gminy Kowalewo Pomorskie jest:
„Rozwinięta

działalność

produkcyjna

i

przetwórcza”

w

strategii

w

strategii

krótkookresowej,
„Wyższy

poziom

rozwoju

gospodarczo-społecznego”

długookresowej.
Jest to cel główny, do którego dążą w trakcie realizacji Strategii wszystkie
zaangażowane podmioty.
Cel strategiczny, o którym mowa wyżej, możliwy jest do osiągnięcia po
zrealizowaniu celów operacyjnych.
W załączeniu przedstawiono część opisową do „Planu zadań – wyniki”
(szczegółowo rozpisany wykaz kolejnych zadań), którego realizacja przyczyni
się do osiągnięcia celu nadrzędnego (strategicznego) określonego w Strategii.

STRATEGIA KRÓTKOOKRESOWA

1.Zbudowane i doposażone gimnazjum

Budowa nowego budynku na potrzeby gimnazjum
W lutym 2004 r. przekazano do użytku budynek dydaktyczny, w tym:
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.
Dnia 22.12.2004 roku dokonano odbioru końcowego całego obiektu wraz z halą sportową
o wymiarach 30,00 m × 44,40 m z widownią oraz pozostałą infrastrukturą techniczną. Decyzja
o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu (budynek dydaktyczny, łącznik i hala sportowa)
wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dnia 5.01.2005 r.
Zadanie zakończono.

Wyposażenie gimnazjum.

Zadanie zaplanowano na lata 2002-2005. Realizację zadania rozpoczęto w 2003r. i na
wyposażenie Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim w latach 2003 -2005
wydatkowano kwotę 733.215,82 zł. w tym środki pozyskane m.in. z MENiS, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PZU, PAOW na łączną kwotę - 542.568,34 zł.,
pozostałe środki w wysokości 190.647,48 zł. to środki własne gminy:

- meble szkolne (łącznie z montażem), pomoce dydaktyczne, kserokopiarkę (z
montażem), sprzęt komputerowy z instalacją sieci, sprzęt RTV i AV (z
montażem), sprzęt p.poż., meble i okap ze stali nierdzewnej, urządzenia
kuchenne z montażem do stołówki szkolnej, system alarmowy z montażem,
monitoring, żaluzje i verticale (z montażem), pomoce dydaktyczne ze środków
PAOW, sprzęt sportowy do hali gimnastycznej, monitoring w łączniku i hali
sportowej, sprzęt nagłaśniający do hali sportowej, sprzęt p.poż. do hali
sportowej, elektryczna woźna i zamiatarka, żaluzje do łącznika hali sportowej,
wieszaki do szatni, rzutnik, kserokopiarka i komputery.
Zadanie zakończono.

2. Poprawa jakości dróg
Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
Zgodnie z opracowanym przez doraźną Komisję Rady Miejskiej wykazem dróg i ulic
przeznaczonych do utwardzenia kolejno przygotowywane były projekty budowlane a następnie
realizacja zadań w następującym układzie:

1. Wykonano modernizację drogi w miejscowości Chełmoniec. Zakres robót obejmował

wykonanie modernizacji na odcinku drogi o długości 625 mb. Ogółem poniesiono nakłady
finansowe w wysokości 185.097,75 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wys. 14.370,- zł.
2. Wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Piątkowo.
Wykonano
modernizację drogi na odcinku o długości 214 mb z wykonaniem nowej konstrukcji pasa
drogowego o szerokości jezdni 5,0 m. Całkowity koszt zadania wyniósł – 164.783,33 zł., w
tym dofinansowanie z FOGR - 6.420,00 zł.
3. Wykonano modernizację drogi w Bielsku. 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. Koszt
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całkowity – 420.469,00 zł brutto. Uzyskano dofinansowanie z Programu SAPARD w wys.
163.875 zł.
Wykonano nawierzchnię ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego. Długość łączna odcinka drogi
wynosi 542 mb, szerokość jezdni 5,50 m. Droga wyposażona jest w obustronne chodniki.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków finansowych z funduszy strukturalnych.
Inwestycja została zakończona i odebrana 26 listopada 2004 r. Koszt całkowity zadania:
846 489,44 zł w tym dofinansowanie: z EFRR - 634 867,08 zł, z budżetu państwa:
84 648,94 zł.
Wykonano modernizację drogi gminnej Sierakowo – Martyniec. Koszt całkowity inwestycji
- 1.378.882,75 zł. Długość zmodernizowanej drogi – 1320 mb, szerokość 5,50m z
poboczami 0,5m. Wykonano drogę jednojezdniową, dwupasmową o nawierzchni mineralno
– asfaltowej. Gmina uzyskała z Programu SAPARD środki w wys. 595.100,38 zł.
Wykonano przebudowę ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim. Wartość
kontraktu - 361.005,65 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z
częściową wymianą podbudowy oraz przełożeniem chodników. Dofinansowanie ze
środków strukturalnych EFRR - 230.145,39 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Pruska Łąka – Wielka Łąka. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego
wynosi ogółem 2.304.362,57 zł. Gmina uzyska dofinansowanie zadania ze środków
strukturalnych w wys. 1.611.303,80 zł. Realizacja w 2006 roku.
Droga Elzanowo-Mariany Opracowano w 2005 r. dokumentację projektową i uzyskano
pozwolenia na budowę. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1.947,50 m.
Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z dwóch warstw (wiążąca i ścieralna ) betonu
asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego, łamanego. Zadanie obejmuje również
wykonanie: poboczy o szerokości 1,0 m, zjazdów na posesje i pola uprawne, rowów
przydrożnych, przepustów oraz ustawienie znaków drogowych oraz wykonanie nowego
wjazdu na drogę krajową.
Charakterystyka drogi:
Zaprojektowano drogę jednojezdniową o szerokości 3,0 m z mijankami. Zapewnione są
połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach. Zadanie zgłoszono do konkursu w
ramach działania 3.1. ZPORR o dofinansowanie z europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Koszt robót drogowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ogółem 1.882.696,58 zł.
Zakładany koszt całkowity projektu - 2.028.931,58 zł.

Utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych 20 km rocznie.
Zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenach wiejskich leżą w kompetencji rad
sołeckich. Corocznie prowadzone są remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej przy użyciu
kamienia wapiennego, żużla i równiarką.
W ramach wspierania remontów twardym materiałem, takim jak kamień wapienny, sołectwa
mogą ubiegać się o dofinansowanie dalszych remontów. Dofinansowywane są również remonty
dróg przy użyciu kamienia wydobywanego w żwirowni i pospółki.

W latach 2000-2001 ze środków Urzędu Miejskiego finansowany był zakup
dodatkowego kamienia w tej samej ilości, jaki został zakupiony ze środków
sołeckich i posłużył do remontów spełniających ustalone kryteria. Od 2002r.
dofinansowanie wynosi dwukrotną ilość kamienia. Warunkiem otrzymania
dodatkowego kamienia jest prowadzenie remontów zgodnie z ustalonymi
kryteriami, podstawowe kryteria to: szerokość jezdni z kamienia 5,00 – 5,50 m,
grubość nawierzchni z kamienia powyżej 10 cm, wykonanie prac

zapewniających odwodnienie. W latach 2000 – 2005r. z tej formy pomocy
skorzystało 19 sołectw (Bielsk, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Elzanowo,
Frydrychowo, Kowalewo Pom., Lipienica, Mariany, Mlewo, Napole, Nowy
Dwór, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Srebrniki, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie
Rychnowo i Zapluskowęsy). Od 2000r. przy użyciu kamienia w sumie
wyremontowano ok. 38 km dróg, w tym zgodnie z ustalonymi kryteriami ok. 30
km.

W 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 ton materiału, który po
skruszeniu został wykorzystany na remont dróg gminnych. Koszt jego skruszenia został
sfinansowany przez Sołectwo.
Na terenie miasta kamieniem wapiennym zostały utwardzone jezdnie ul. Działkowej, Bukowej,
Jaśminowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bukową do ul. Akacjowej) i Akacjowej. Gruzem i
kamieniem wap. została wyremontowana droga prowadząca od drogi wojewódzkiej do posesji
Odrodzenia 5 i 7. Prace zostały zrealizowane we współpracy z mieszkańcami.
Corocznie prowadzone są także remonty cząstkowe masami mineralno-bitumicznymi
nawierzchni jezdni asfaltowych.
W 2005r. została przeprowadzona modernizacja drogi Kowalewo Pom., ul. Drzymały –
Szychowo o długości 1.270 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową z destruktu asfaltowego (w
tym celu wykorzystano ok. 1.120 ton destruktu, który został pozyskany podczas remontów
drogi krajowej) na podbudowie z kamienia wapiennego i warstwie odsączającej z piasku.
Emulsją drogową i grysami została utrwalona ul. Fosa Jagiellońska (w 2004r.), Ogrodowa wraz
z częścią parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich oraz odcinek ulicy Pl. Wolności (2005r).
Założenie strategii krótkookresowej o remontowaniu 20 km dróg rocznie jest niemożliwe z
uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych na ten cel. Aby realizować założenia nakłady
na zakup kamienia wapiennego musiałyby być trzykrotnie wyższe i wynosić ok. 800 tys. zł
rocznie.

Nacisk na zarządcę dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie
poprawy ich stanu.
W celu kompleksowego omówienia spraw związanych z poprawą
bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kowalewo Pom., były
organizowane spotkania władz Gminy i przedstawicieli poszczególnych
zarządców dróg. Na spotkaniach były wypracowywane harmonogramy prac dla
zarządców dróg.
Na szczególne uznanie zasługuje wprowadzona nowa organizacja ruchu dla
centrum miasta, która wyeliminowała ruch dwukierunkowy pojazdów na
odcinku drogi krajowej prowadzącym pomiędzy wąską zabudową od Pl.
Wolności do Pl. 700-lecia. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wiązało się z
przebudową skrzyżowania ul. Św. Mikołaja i Toruńskiej.
Ponadto GDDKiA ułożyła nowe dywaniki asfaltowe na: ul. Chopina,
Toruńskiej, na skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich i Chopina oraz odcinku

Pl.700-lecia – Pl.Wolności. Sfinansowała zakup materiałów i większość robót
dot. wykonania chodników z kostki polbruk na ul. Św. Mikołaja i Toruńskiej.
Przeprowadziła we własnym zakresie remont chodników na ul. 23-Stycznia
(dot. odcinków od ul. Strażackiej do ul. 1-Maja – lewa strona jadąc w kier.
Brodnicy, od mostu do banku – prawa strona). Przy pomocy frezarki drogowej
zostały zniwelowane koleiny i wyboje na drodze krajowej. Także ścięto
zawyżone pobocza.
Rejon Dróg Wojewódzkich sfinansował zakup materiałów i większość kosztów
robót związanych z wykonaniem chodnika przy drodze wojewódzkiej od
wiaduktu kolejowego w Kowalewie Pom. do budynków PKP, dostarczył także
materiały na remont chodników przy drodze wojewódzkiej na Pl. Wolności i ul.
Odrodzenia (od Pl. Wolności do ul. Działkowej). Dokonał wycinki drzew przy
drodze Frydrychowo – Golub-Dobrzyń. Odnowił nawierzchnię jezdni na ul.
Odrodzenia i odcinku Mlewo – Mlewiec. Przekazał krawężniki, które zostały
ustawione przy jezdni ul. Odrodzenia w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza
w celu ochrony trawników przed niszczeniem ich przez parkujące pojazdy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Golubiu-Dobrzyniu ułożył nową asfaltową
nawierzchnię na drodze Wielka Łąka – Szewa oraz na odcinkach dróg w
Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie i Borównie. Dokonał wycinki drzew przy
drodze Wielka Łąka - Wielkie Rychnowo. Sfinansował materiały na budowę
chodnika na ul. Chopina (od drogi kajowej do wjazdu na teren gimnazjum).
Niestety PZD w Golubiu-Dobrzyniu nie wykonał planowanej modernizacji
drogi Chełmonie – Ostrowite. Liczymy na realizację zadania w przyszłości.
3. Stworzenie ulg i preferencji dla rozwoju przedsiębiorczości
Podjęcie uchwały Rady w sprawie stworzenia systemu ulg i preferencji dla
rozwoju przedsiębiorczości:
Rada Miejska
w 2001r. podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i tworzących nowe
miejsca pracy. Zwolnienia z podatku na podstawie tej uchwały realizowane były
w latach 2002-2004.
Stworzenie systemu ulg i preferencji:

Przedsiębiorcy korzystają z indywidualnych ulg podatkowych poprzez
umorzenia lub odroczenia terminów płatności podatków lokalnych.

Powołanie i funkcjonowanie instytucji popierających przedsiębiorczość
W miesiącu kwietniu 2003r. ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa Aktywności dla
środowiska założony przy udziale Golubsko-Dobrzyńskiego Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości. We wrześniu 2003 odbyło się spotkanie koordynacyjne z przedstawicielami
gmin, których mieszkańcy najaktywniej uczestniczą w funkcjonowaniu Towarzystwa. Dzięki
pomocy i wsparciu pracowników Zarządu Gminna Spółka Wodna złożyła w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w lutym 2004 wniosek o fundusze z przeznaczeniem na zatrudnienie
pracowników interwencyjnych. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Dzięki otrzymanym
środkom w miesiącu kwietniu zatrudniono w GSW 11 pracowników na okres 6 miesięcy.
Działalność Golubsko-Dobrzyńskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości zakończyła się
we wrześniu 2004r. w związku z wygaśnięciem dotychczasowych umów. W trakcie
funkcjonowania GDOWP tj. od marca 2003r do września 2004 z jego pomocy skorzystało 69
osób, powstało 5 firm, 13 osób otrzymało mikropożyczkę.
Z początkiem roku 2005 swą pracę rozpoczęło Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju
Gminy Golub-Dobrzyń. Swoim działaniem objęło wszystkie gminy z terenu powiatu golubskodobrzyńskiego.
Towarzystwo pozyskało fundusze w kwocie bliskiej 1 mln zł z przeznaczeniem na rozwój
przedsiębiorczości po złożeniu wniosku o sfinansowanie projektu przez „Rozwój i wsparcia
inicjatyw przedsiębiorczych” do działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR do
TARR. Towarzystwo prowadziło szkolenia, doradztwo oraz udzielało dotacji nowo
powstającym firmom z terenu powiatu.
Z końcem roku 2005 Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń zakończyło swoją
działalność. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy świadczonej przez punkty
konsultacyjne działające przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
4. Pobudzona aktywność mieszkańców
Współpraca z jednostkami organizującymi kursy przekwalifikowania zawodowego
Obowiązująca od 1 czerwca 2004 roku ustawa „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy” określiła m.in. organizację szkoleń jako jedne z podstawowych usług rynku pracy .
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu na bieżąco
informowaliśmy osoby bezrobotne o prowadzonych naborach na różnorodne kursy i szkolenia.
Również dzięki cotygodniowym ofertom , przysyłanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Golubiu – Dobrzyniu, zainteresowani bezrobotni mogli uzyskać informację o wolnych
miejscach pracy.
Od listopada 2004 roku, wraz z jednostkami podległymi, byliśmy organizatorami dodatkowych
miejsc pracy w ramach „przygotowania zawodowego”. Była to forma aktywizacji zawodowej,
umożliwiająca osobom bezrobotnym nabycie nowych umiejętności – dostosowanych do
potrzeb rynku pracy.
W 2004 roku, w ramach przygotowania zawodowego, utworzono na terenie Gminy Kowalewo
Pom. 46 dodatkowych stanowisk pracy. Natomiast w 2005 roku z tej formy zatrudnienia
skorzystało 92 bezrobotnych.
Od roku 2003 gmina współpracowała z Golubsko-Dobrzyńskim Ośrodkiem Wspierania
Przedsiębiorczości. Jednostka ta organizowała szkolenia wg potrzeb zgłaszanych przez
petentów ośrodka.

Ośrodek ten zakończył swoją działalność we wrześniu 2004 w związku z wygaśnięciem umów
dotyczących projektu pod nazwą Golubsko-Dobrzyński Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
.

Zachęcanie do tworzenia grup producenckich .
W roku 2003 na terenie gminy funkcjonowała 1 grupa produkcyjna – „STOROL” skupiająca
osoby zajmujące się produkcją trzody chlewnej. Grupa zapewniała swoim członkom możliwość
zaopatrywania się w środki i materiały niezbędne do prowadzenia produkcji. Z końcem roku
2005 utworzono nową grupę producencką „STOROL TUCZ” w jej skład weszło 28 członków.
Istniejące obecnie grupy producenckie w pełni zabezpieczają potrzeby osób wchodzących w ich
skład.
Pomoc w tworzeniu inicjatyw kulturowych i sportowych. Organizowanie imprez, festynów i
konkursów
Popierane są wszystkie inicjatywy organizacji na terenie miasta i gminy imprez sportowokulturalnych, wiele rad sołeckich i komitetów osiedlowych, szkół, organizacji społecznych,
stowarzyszeń podjęło się organizacji festynów dla mieszkańców, które cieszą się ogromnym
zainteresowaniem (święto pieczonego ziemniaka –TOMiKO, święto patrona szkoły - SP
Kowalewo Pom, majówka połączona z biegami przełajowymi - SP Mlewo).
5. Gmina posiada ofertę inwestycyjną i prowadzi promocję
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji lokalizacyjnych
Opracowano :
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie
Pom, w części obejmującej obszar działek położonych w obrębie ewidencyjnym miasta
Kowalewa Pom
/działki nr geodezyjny: 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 53/ i obszarze
ewidencyjnym Frydrychowo działki nr geodezyjny : 18, 19, 20/4, 20/1, 11/2/ zatw. Uchwałą nr
XXXI /327/01 z dnia 24 października 2001r. ( ogł. w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pomorskiego Nr 89,
poz.1715 z dnia 30 listopada 2001r.),
- przeznaczenie terenu pod usługi produkcyjne, rzemieślnicze i mieszkalnictwo jednorodzinne,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gm. Kowalewo Pom, w części
dot. działki nr 84/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, zatw. Uchwałą Nr
XXXII/344/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001r . (ogł. w
Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 2 , poz. 50 z dnia 22 stycznia 2002r.)
- przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo –turystyczną ,
- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pomorskiego w
części dotyczącej działek o numerach geodezyjnych 159 i 160 (02 obręb ewidencyjny)
w Kowalewie Pom. zatw. Uchwałą Nr XXXIX/380/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 11 września 2002 roku (ogł. Dz Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 116, poz. 2389 z
dnia 21 października 2002r./
-przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi sportowe,
- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pom. w części
dot. działki nr 171/5 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom.

zaw. uchwałą Nr VII/64/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 czerwca 2003r.
( ogł. Dz Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 85 , poz. 1243 z dnia 5 września 2003r.)
- z przeznaczeniem pod handel – usługi ,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Kowalewa
Pomorskiego
w części dotyczącej działek nr 83/2, 78, 84/1, i 90 (obręb ewidencyjny nr 03) położonych
pomiędzy ul. Działkową a ul. Mikołaja z Ryńska, (zatwierdzony uchwałą XVII/140/04 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. – ogł. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 10, poz. 148 z dnia 14 lutego 2005 r.)
-przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia
usług,
- Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uchwałą Nr XVI/133/04 z dnia 11 listopada 2004
roku uchyliła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie terenu działek nr
geodezyjny 143/1, 143/6, 124/6, 124/8, 138/27, 138/28, 137/3, 123/3, 123/2 położonych
w obrębie ewidencyjnym Elzanowo gm. Kowalewo Pomorskie w związku z brakiem
pozytywnego uzgodnienia przedmiotowego projektu miejscowego planu przez GDDKiA
Oddział w Bydgoszczy.
- Uchwałą nr XVI/162/99 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia
1999r. zatwierdzono Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Kowalewo Pomorskie.
Opracowane studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego .
Wprowadzone ustawowe zmiany dotyczące planowania przestrzennego - ustawa
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2003r., Nr
80, poz.717 ze zm.), spowodowały że z dniem 31.12.2003r. przestały obowiązywać
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta i dla gminy Kowalewo
Pomorskie, które uchwalone były przed dniem 1 stycznia 1995r.
W związku z tym, na terenach nie objętych obowiązującymi planami, od dnia 1 stycznia
2004r. realizacja inwestycji a tym samym ustalanie przeznaczenia terenu na obszarach nie
objętych obowiązującymi miejscowymi planami, następuje na podstawie przepisów
określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
W drodze przeprowadzanych procedur administracyjnych wydawane są:
1)decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla terenu gdzie wnioskowana
jest realizacja inwestycji celu publicznego,
2)decyzje o warunkach zabudowy – dla terenu gdzie zmiana zagospodarowania terenu polega
na budowie obiektu budowlanego, wykonaniu robót budowlanych, zmianie sposobu
użytkowania obiektu lub jego części.
Wskazane procedury administracyjne pozwoliły osobom fizycznym i przedsiębiorstwom
realizować zamierzenia inwestycyjne .
Sporządzanie projektu decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu
zawodowego urbanistów albo architektów.
Dla terenów gdzie zastosowanie procedur dot. opracowania decyzji o warunkach zabudowy
bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
jest niemożliwe,
przeznaczenie terenów
następować będzie
na podstawie
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
6. Wyższa świadomość mieszkańców
Współpraca z Regionalnym Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów
(RCDRiOW ).

Wiejskich

W ramach współpracy z RCDRIOW zapewniono pracownikom lokal na terenie Kowalewa
w budynku przy ulicy Odrodzenia 5. Pracownik pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 9-12. Od
roku 2004 świadczona jest pomoc min. przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Współpraca z RCDRiOW polega również na pomocy w przygotowaniu kursów i szkoleń dla
rolników np. kursu chemizacyjnego. Pracownik RCDRIOW w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby wchodzi w skład Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku klęsk.
Przedstawicielom RCDR corocznie umożliwiano uczestnictwo w organizowanych dożynkach
gminnych.

Współpraca z regionalnymi mediami

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie od lat współpracuje nie tylko z lokalną gazetą „Goniec
Kowalewski, ale także szuka kontaktu ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów
regionalnych. Zaliczają się do nich:
- prasa – Gazeta Pomorska, Nowości, Wspólnota, Gazeta Sołecka
- telewizja kablowa „MARTON”, Telewizja Polska o. Bydgoszcz
- radio PIK
Władze odpowiadają na wszystkie pytania zadawane przez czytelników Gazety Pomorskiej
i Nowości na łamach „Ludzie mówią”.
Równocześnie biorą udział w dyskusjach na Forum internetowym Gazety Pomorskiej.
Współpraca z Gazetą Sołecką
W II edycji konkursu „Sołtys Roku 2003” Gmina Kowalewo Pomorskie zgłosiła
4 kandydatury, sołtysów sołectw: Bielsk, Mlewo, Kiełpiny i Wielka Łąka. W grudniu 2003 roku
jury konkursu wyłoniło laureatów. Jako jedyni z województwa Kujawsko-Pomorskiego tytuły
„sołtysa roku ” otrzymali:
-Maria Jolanta Wiśniewska-Staszak Sołectwo Mlewo
-Tomasz Matusewicz Sołectwo Wielka Łąka
Wyróżnienia otrzymali Sołtysi:
-Henryk Dębski Sołectwo Bielsk
-Wiesław Kraśniewski Sołectwo Kiełpiny
Uroczysty finał konkursu z wręczeniem pucharów i dyplomów odbył się 11.02.2004 r. w
gmachu Sejmu RP.
27.02.2004 r. Redaktor „Gazety Sołeckiej” pani Joanna Iwanicka wzięła udział
w corocznej naradzie z sołtysami i Przewodniczącymi Komitetów Osiedlowych. Pani redaktor
podziękowała władzom Gminy Kowalewo Pomorskie za współpracę, a osobom wyróżnionym
wręczyła dyplomy. Obszerna relacja z tego wydarzenia była prezentowana w kwietniowym
numerze „Gazety Sołeckiej” w 2004 roku.
W 2005 r. przystąpiliśmy do III edycji konkursu „Sołtys Roku 2004”. Zgłosiliśmy trzy
kandydatury:
•Sołtysa Sołectwa Borówno Piotra Strzeleckiego
•Sołtysa Sołectwa Pluskowęsy Franciszka Łuszczyńskiego
•Sołtysa Sołectwa Pruską Łąka Jerzego Orłowskiego
Wszyscy oni otrzymali wyróżnienia.
W 2006 r. do IV edycji konkursu „Sołtys Roku 2005” zgłosiliśmy dwóch kandydatów:
Sołtysa Sołectwa Wielkie Rychnowo, Sołtysa Sołectwa Kiełpiny.
Obaj Sołtysi otrzymali wyróżnienia.
- z GAZETĄ WYBORCZĄ

Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do akcji „Przejrzysta Polska 2005” zorganizowanej
przez Gazetę Wyborczą, Fundację AGORA, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności,
Program przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy mieli do realizacji zadania
obligatoryjne oraz fakultatywne.
Gmina Kowalewo zrealizowała następujące zadania obligatoryjne:
-

Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd,
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego,
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społecznoekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom,
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać
wymóg konkursów na stanowiska kierownicze,
Przygotowanie i rozpropagowanie książeczki (coroczny informator budżetowy
dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Wykonała także zadania fakultatywne:
-

Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego,
Tworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny
i powszechny dostęp do informacji,
Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego,
Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie
tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji
pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej
jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju.

Eksperci pozytywnie ocenili zadania obligatoryjne a także fakultatywne zgłoszone przez gminę
Kowalewo Pomorskie i tym samym gmina uzyskała certyfikat uczestnictwa w akcji
„Przejrzysta Polska”, który został wręczony Burmistrzowi 4 marca 2006 roku podczas
konferencji podsumowującej akcję.

Współpraca z administracją lasów państwowych.
Współpraca z administracją Lasów Państwowych w Golubiu-Dobrzyniu polega na zapewnieniu
obsługi zainteresowanych rolników przez wykwalifikowany personel nadleśnictwa.
Prowadzone są stałe dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca w biurze sam. st. ds. OŚRiEG.
W listopadzie 2005 przedstawiciel urzędu brał udział w obradach Komisji-Techniczno
Gospodarczej w zakresie zagospodarowania lasów.
W miesiącu grudniu 2005 RM Kowalewo Pom. podjęła uchwałę Nr XXVII 12261/05 z dnia
28.12,2005 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów za ochronne. W miesiącu lutym
otrzymaliśmy decyzję Ministra Środowiska w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa. Wydana decyzja uwzględniła również uchwałę podjętą przez Radę
Miejską w dniu 28.12.2005r.

Współpraca z Policją i Strażą Pożarną, Sanepid
Dla polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców zostały wzmożone patrole przez miejscowy
Komisariat Policji. Dokonano przez Powiatową Policję z Golubia-Dobrzynia oznakowania
rowerów . Współpraca układała się w sposób prawidłowy i zadowalający.
Kierownik Komisariatu Policji w Kowalewie Pomorskim co roku składał informacje na temat
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
OSP Kowalewo Pomorskie zostało doposażone w 4 hełmy. 4 ubrania bojowe, buty, aparaty
wysokociśnieniowe i apteczkę pierwszej pomocy ze środków KSRG
Zakupiono dla OSP Kiełpin motopompę, doposażono jednostki Mariany, Mlewo Wielkie
Rychnowo w mundury bojowe.
W m-cu wrześniu 2005 jednostka OSP Wielkie Rychnowo została włączona do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Pedagogizacja rodziców na zebraniach w szkole.
Podczas zebrań z rodzicami w szkołach przedstawiane były sprawy związane z
funkcjonowaniem wewnątrzszkolnych regulaminów. Na bieżąco podczas rozmów i spotkań z
rodzicami prowadzona była pedagogizacja w zależności od skali problemów. Uwzględniając
wszystkie potrzeby w tym zakresie poruszane były różnorodne zagadnienia związane z
edukacją dzieci i młodzieży, patologią społeczną, higieną i agresją wśród młodzieży.
Podnoszenie świadomości uczniów.

Od roku szkolnego 1998/1999 do 1999/2000
jako zajęcia dodatkowe
prowadzone były zajęcia z Kształcenia Obywatelskiego w Szkole
Samorządowej, których prowadzenia zaprzestano w związku z wprowadzeniem
od roku szkolnego 1999/2000 w gimnazjum a od 2000/2001 w szkołach
podstawowych do programu szkolnego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.
Do programów nauczania przy udziale Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej zostały wprowadzone we wszystkich klasach
programy
prozdrowotne.
Od m-ca września 2002 r. Gminna Poradnia PedagogicznoLogopedyczna w ramach kampanii 2002 " NARKOTYKI - NAJLEPSZE
WYJŚCIE NIE WCHODZIĆ" organizowanej przez Urząd Marszałkowski w
Toruniu propagowała
przeciwdziałanie uzależnieniom. Uczniowie mieli
umożliwiony kontakt z pedagogiem szkolnym, który pomagał w rozwiązywaniu
problemów, przybliżał prawa i obowiązki ucznia oraz uzmysławiał i wyjaśniał
zagrożenia i konsekwencje wynikające ze stosowania przez uczniów środków
odurzających / narkotyki, alkohol/. Wszyscy potrzebujący pomocy zarówno
uczniowie jak i rodzice mieli możliwość korzystania z porad wszystkich
pracowników GPPL, w tym również psychologa.
Uczniowie podczas lekcji
wychowawczych zapoznawani byli z opiniami nauczycieli nt. zagrożeń i
czyhających niebezpieczeństw jak również mogli przekazać swoje odczucia i
przedyskutować 'trudne tematy', w tym dotyczące agresji w szkole.

W związku z zamiarem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w szkołach zapoznawano
uczniów z zagadnieniami dot. UE. Młodzież brała udział w wielu konkursach na różnych
szczeblach m.in. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim odnosili
znaczące
sukcesy
w
konkursach
wiedzy
o
Unii
Europejskiej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim cyklicznie organizował gminne
konkursy przedmiotowe takie jak: konkurs ekologiczny i historyczny.

7. Wyższy poziom wykształcenia mieszkańców
Doskonalenie kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Stworzenie lepszych warunków
do uzupełniania i podnoszenia wykształcenia w systemie wieczorowym i zaocznym.
Nauczyciele mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozp.
MEN i corocznie opracowywanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta zasad w sprawie
dofinansowania dokształcania nauczycieli. Korzystali również z konferencji przedmiotowometodycznych oraz zajęć warsztatowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe. W 2002
r. wszystkie szkoły podstawowe, Publiczne Gimnazjum i Przedszkole Publiczne podpisały
porozumienia na dokształcanie z Toruńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli - Centrum
Kształcenia Ustawicznego, w ramach którego doradcy metodyczni
przeprowadzali
indywidualne konsultacje w zależności od potrzeb. Ponadto nauczyciele korzystali ze szkoleń i
warsztatów szkoleniowych.

Przez dwa lata tj. w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 w budynku
Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim w godzinach popołudniowych 3
razy w tygodniu funkcjonowało Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla
dorosłych na podbudowie ZSZ /w ramach Centrum Edukacji Dorosłych/.
Liceum zaprzestało działalności w roku 2004 z uwagi na brak chętnych do
kształcenia.

Przy ośrodkach szkolno-wychowawczych jak i Ochotniczych Hufcach Pracy w Toruniu,
Grudziądzu i Bydgoszczy w roku szkolnym 2004/2005 zostały utworzone klasy
przysposabiające uczniów do pracy w kilku zawodach, do których kierowani byli również
uczniowie z terenu naszej gminy.
Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim w
latach 2002 r. -2005 r. przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa organizowały kursy szkoleniowe dla mieszkańców w
celu podniesienia kwalifikacji zawodowych: SP Mlewo – kurs bukieciarstwa i
komputerowy, SP W. Rychnowo - kurs bukieciarstwa i komputerowy, SP W.
Łąka – kurs komputerowy i kulinarny, SP Pluskowęsy – kurs komputerowy i
bukieciarstwa i Publiczne Gimnazjum – kurs komputerowy i bukieciarstwa..
System motywacyjny – kontrakt, stypendia, nagrody.
System motywacyjny dla nauczycieli i uczniów funkcjonuje już od roku 1996 pod nazwą
„Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
Po dokonaniu modyfikacji tego programu dostosowano go do istniejących potrzeb związanych
z osiągnięciami uczniów i nauczycieli.
W roku 2001 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim wprowadziła uchwałą przyznanie
jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym
w miejsce talonów i nagród rzeczowych, za zajęcia czołowych miejsc:
- w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty
/I,II,III miejsce i laureaci /
- w mistrzostwach województwa w imprezach objętych kalendarzem imprez Szkolnego
Związku Sportowego / medalowe miejsca I,II i III /
- w gminnych konkursach „Matematyk na medal” i „Król ortografii” – klas I-III, którego
uczniowie zajmują pierwsze miejsca

- dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których gmina Kowalewo Pomorskie nie jest
organem prowadzącym, Rada Miejska dała możliwość otrzymania jednorazowego stypendium
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu na szczeblu wojewódzkim.
Od roku 2000 do 2005 uhonorowano :
- 46 nauczycieli nagrodami pieniężnymi na kwotę 43.076,- zł.
- 74 uczniów jednorazowymi stypendiami na kwotę 5.520,- zł.
- 11 uczniów talonami na kwotę 700,- zł.
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2004r. dotyczącą zasad
udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie, której załączniki 1 do 3
szczegółowo określają zasady, tryb przyznawania nagród i stypendiów dla uczniów szkół
i studentów, osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką
nad zabytkami oraz zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym przyznano:
- 1 stypendium w wysokości 849,- zł. zawodnikowi Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej
Stal Grudziądz za osiągnięcia sportowe, na dofinansowanie cyklu szkoleniowego celem
dalszego rozwoju sportowego;
- 1 stypendium w wysokości 528,- zł. za promocję gminy w dziedzinie artystycznego
upowszechniania kultury w celu dofinansowania wyjazdu za granicę;
- 1 stypendium w wysokości 420,- zł. za promocję gminy w dziedzinie artystycznego
upowszechniania kultury w celu pokrycia warsztatów wokalnych.
8. Stabilna i lepsza polityka rolna i finansowa
Zgłaszanie propozycji zmian w przepisach prawnych do parlamentarzystów
Wystąpiono do posłów A. Sobeckiej, B. Lewandowskiego i Z . Sosnowskiego o rozważenie
możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, poprzez wprowadzenie ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji psów dla
potrzeb wymiaru i poboru podatku od ich posiadania
Wystąpiono z prośbą o podjęcie skutecznych działań w celu zmiany przepisów ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym – likwidacja rozbieżności w przepisach prawa, które
utrudniają rozwój lokalny.
9. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego
Wnioskowanie o rozwój szkolnictwa średniego, zawodowego i ogólnokształcącego.
Wystąpienie z wnioskiem o dostosowanie profilów kształcenia w Zespole Szkół w Kowalewie
Pomorskim do potrzeb rynku pracy.
W miesiącach kwiecień-czerwiec 2004 r. odbyły się spotkania Burmistrza z grupą inicjatywną i
rodzicami zainteresowanymi utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego przy Publicznym
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Jednakże z uwagi na bardzo małe zainteresowanie ze
strony rodziców odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zakończono. Organem prowadzącym
dla szkół ponadgimnazjalnych jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.
Na terenie Kowalewa Pomorskiego działa Zespół Szkół w skład którego wchodziły:
-ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
-ZSZ w zawodzie mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych,
-ZSZ dla młodocianych pracowników,
-Zasadnicza Szkoła Odzieżowa/ do końca czerwca 2004 r./,
-Liceum Ogólnokształcące,
-Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie ZSZ,
-Liceum Profilowane,
-Technikum /rolnicze, ochrony środowiska, administracji/.

W roku szkolnym 2004/2005 działalność ZSZ została rozszerzona o Policealne
Studium Rachunkowości i Policealne Studium Informatyczne, a od września 2005/2006
rozpoczęło funkcjonowanie dzienne Technikum Ekonomiczne.
10. Wyższy poziom wykształcenia mieszkańców
Zabieganie o rozwój szkolnictwa w systemie wieczorowym i zaocznym. Wnioskowanie
o rozwój szkolnictwa średniego, zawodowego i ogólnokształcącego.
Rada Rodziców przy Gimnazjum Publicznym złożyła petycję do Burmistrza Miasta
o rozważenie możliwości utworzenia Liceum Ogólnokształcącego. Ze względu na małe
zainteresowanie uczniów i rodziców tworzeniem liceum, zaniechano starań o jego utworzenie.
11. Rozbudowana sieć komunikacyjna w gminie
Oddziaływanie na decydenta drogi nr 15 w zakresie jej modernizacji.
1. W 2002r. została opracowana i wprowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad w Bydgoszczy nowa organizacja ruchu na odcinku drogi krajowej w Kowalewie
Pom. Nowa organizacja wyeliminowała ruch dwukierunkowy na odcinku od Pl. 700-lecia do
Pl. Wolności, prowadzący pomiędzy wąską zabudową, przyczyniając się do znacznej poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu.
2. GDDKiA w Bydgoszczy planuje przystąpić do przebudowy skrzyżowania w Wielkiej Łące
między Toruniem i Brodnicą, które znalazło się na liście 25 najbardziej niebezpiecznych
w Polsce. Projekt przebudowy skrzyżowania zakłada m.in. ułożenie dodatkowych pasów ruchu,
zmianę lokalizacji chodnika, a na drogach powiatowych - wybudowanie wysepek wzdłuż osi
jezdni. Po robotach drogi będą się krzyżowały pod kątem prostym. Wg informacji z biura
prasowego GDDKiA przebudowa skrzyżowania w Wielkiej Łące rozpocznie się i zakończy
jeszcze w 2006 roku.
3. Budowa obwodnicy dla miasta Kowalewa Pomorskiego – oddziaływanie na właściciela drogi
krajowej nr 15. Kierowane interpelacje do posłów, w tym przewodniczącego Zarządu Związku
Gmin Trasy Kopernikańskiej Pana Marcina Wnuka. Czynne uczestnictwo w pracach Związku
Gmin Trasy Kopernikańskiej, czego wynikiem był wybór Burmistrza Miasta Kowalewa
Pomorskiego na zastępcę przewodniczącego Zarządu Związku.
Według informacji uzyskanych w maju 2005 r. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Bydgoszczy wynika, że zgodnie z obowiązującymi procedurami budowa
nowej drogi (w tym także obwodnicy) wymaga zatwierdzenia jej przebiegu przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Odbywa się to na podstawie wielowariantowej
koncepcji programowej budowy drogi zaopiniowanej przez Komisję Przedsięwzięć
Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Dopiero po
zatwierdzeniu koncepcji przez Generalnego Dyrektora można podjąć działania związane z
uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej inwestycji. Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego jest
ujęta w planach strategicznych. Inwestorem zadania będzie GDDKiA.

12. Rozbudowana sieć gazowa

Zabieganie o modernizację sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z rozbudową.
Rozbudowa sieci gazowych niskiego ciśnienia.
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.
Ponownie sprawa rozbudowy sieci niskiego ciśnienia była szczegółowo
dyskutowana na zebraniach mieszkańców Osiedla Brodnickiego w m-cu
kwietniu 2004r. i czerwcu 2005r. przy udziale przedstawiciela Zakładu. Wobec
„mało elastycznej” oferty ponownie nie było zainteresowania mieszkańców.
13. Zmodernizowana sieć energetyczna
Zabieganie o szybszą realizację zadań w zakresie modernizacji sieci energetycznej.
Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej to zadanie własne Zakładu Energetycznego.
Rada Miejska w Kowalewie Pom. Uchwałą nr XXXIII/345/01 z dnia 19 grudnia 2001 roku
zatwierdziła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru gminy Kowalewo Pom. W/w plany określają potrzeby gminy w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną.
Zakład Energetyczny zmodernizował sieć elektroenergetyczną w Elzanowie, Srebrnikach,
Chełmoniu i Sierakowie.

STRATEGIA DŁUGOOKRESOWA
1. Doinwestowana oświata
Doskonalenie dowozu dzieci (uczniów)
Na podstawie wielokrotnych wystąpień do instytucji rządowych o pozyskanie
środków finansowych na zakup autobusu lub pozyskanie gimbusa z MENiS,
zgodnie z pozytywną decyzją MENiS, w dniu 30 sierpnia 2002r. z fabryki w
Sanoku gmina Kowalewo Pomorskie dokonała odbioru autobusu szkolnego.
Wartość przekazanego autobusu, który stał się własnością gminy wynosiła
241.560 zł. brutto. W m-cu grudniu 2004r. złożono ponownie wniosek o przyznanie kolejnych 2
autobusów. W kwietniu 2005r. wniosek ten zaktualizowano i uzupełniono o dane niezbędne
wynikające z kryterium przydziału gimbusów.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół głównie realizowany jest na bazie PKS poprzez wykupienie
biletów miesięcznych, jedynie dzieci z obwodu szkolnego SP W. Rychnowa i dzieci klas O- II z
obwodu szkolnego SP Kowalewo Pom. objęte są dowozem zamkniętym realizowanym przez
ZGKiM. Dowóz dzieci zamknięty realizowany jest również z m. Zapluskowęsy.
Łącznie do szkół dowożonych jest 540 uczniów.
Na bieżąco realizowane są wszystkie uzasadnione propozycje i wnioski w sprawie organizacji
dowozu np. wydłużenie kursu autobusu do m. Srebrniki Lądy, zmiany lokalizacji przystanków
itp.
Doposażenie szkół
Doposażenie szkół odbywało się na dotychczasowych zasadach tzn. w miarę posiadanych
środków. Ponadto dyrektorzy zostali zobowiązani do bieżącego monitorowania programów i
konkursów w ramach których istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych.
W ramach środków pozyskanych z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2005 w wysokości 50 tys. zł. doposażono w sprzęt sportowy Publiczne Gimnazjum – 23.301,65
zł. i SP w W. Łące – 16.400,39 zł. oraz zakupiono wyposażenie biblioteki z czytelnią
multimedialną
do
SP
w
Kowalewie
Pomorskim
–
10.017,00
zł.
Ponadto placówki oświatowe wzbogaciły się m.in. w następujące sprzęty i pomoce
dydaktyczne:
-GPPL – komputer stacjonarny i drukarkę - 1.719,00 zł.
- gry i zabawy komputerowe - 800,00 zł.
-SP W. Rychnowo - sprzęt sportowy - 500,00 zł.
- radiomagnetofon - 498,00 zł.
-SP W. Łąka - ekran przenośny - 450,00 zł.
- drukarkę - 310,00 zł.
- odtwarzacz DVD - 290,00 zł.
-SP Kowalewo Pom. - sprzęt sportowy - 1.287,50 zł.
- mikroskop - 1.007,00 zł.

- gry i zabawy dla „O” - 530,00 zł.
-SP Pluskowęsy - drukarkę - 145,00 zł.
- zabawki dla”O” - 302,00 zł.
- pomoce dydaktyczne - 402,00 zł.
W ramach dodatkowego zadania z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2005, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskano
sprzęt sportowy do hali gimnastycznej znajdującej się w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie
Pomorskim.
Współfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela corocznie w budżecie gminy są wyodrębnione
środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Przyznanymi środkami dysponują dyrektorzy placówek oświatowych. Środki są wydatkowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r.,
Zarządzeniem Burmistrza oraz wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli
poszczególnych szkół.
W ramach w/w środków finansuje się m.in.:
-organizację doradztwa metodycznego,
-szkolenia Rad Pedagogicznych,
-przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
-dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
-opłaty za kursy, seminaria itp.,
-koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.
Corocznie w terminie do dnia 31 marca dyrektorzy placówek oświatowych składają do
Urzędu Miejskiego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
Promowanie kadry pedagogicznej wykazującej inicjatywę i zaangażowanie w różne aspekty
życia szkoły.
W grudniu 2005 roku Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim przyjęła uchwałę w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli, który określa m.in. szczegółowe kryteria przyznawania
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Zgodnie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły jest
zobowiązany do corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Promowanie kadry pedagogicznej wykazującej inicjatywę i zaangażowanie w różne aspekty
życia szkoły następuje poprzez:
- przydzielanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek przez organ
prowadzący;
- przydzielanie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli na wniosek dyrektora;
- coroczne występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych;
- coroczne występowanie z wnioskami o nagrody Kuratora Oświaty;
- honorowanie nauczycieli nagrodami Burmistrza i Dyrektora.
Nagradzanie nauczycieli następuje głównie za podejmowanie inicjatyw na rzecz gminy i szkoły
oraz za pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu gminy.

Jednym z systemu motywacyjnego dla nauczycieli jest także funkcjonujący od 1996 roku
„Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie ”.
Główną ideą „Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie” jest zrekompensowanie poświęconego czasu na przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim w ramach nieodpłatnych
godzin pozalekcyjnych, kiedy to dyrektor nie ma możliwości zrekompensowania go w inny
sposób.
Program między innymi określa kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, których
uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych wojewódzkich organizowanych przez
Kuratorium Oświaty i mistrzostw wojewódzkich w imprezach objętych kalendarzem imprez
Szkolnego Związku Sportowego.
Co roku, Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz członkowie Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim spotykają się z laureatami,
nauczycielami i dyrektorami szkół.

2.Doinwestowana służba zdrowia
Doposażenie w sprzęt medyczny obiektów służby zdrowia.
Przy 60 % refundacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – tj.
7.241,24 zł i pozostałe 40% SP ZOZ –tj. kwota 4.827,49 zł na potrzeby gabinetu rehabilitacji
zakupiono :
- ławeczkę szwedzką, materac rehabilitacyjny 2 szt., piłkę rehabilitacyjną 75 – 2 szt., półwałek,
wałki – 3 szt., kliny- 3 szt., schodki rehabilitacyjne 1 stopniowe i 2 stopniowe, worek SAKO,
lampę SOLLUX ze statywem oraz aparat do krioterapii CRYO-T z dwiema dyszami.
Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry medycznej.
W SP ZOZ Kowalewo Pomorskie z dniem 7 lutego 2005 roku został zatrudniony lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej w pełnym wymiarze czasu pracy, po studiach, po stażu pracy
oraz po egzaminie LEP ( Lekarski Egzamin Państwowy ) w trakcie robienia specjalizacji I0
w zakresie chorób wewnętrznych. Jednak z uwagi na otrzymaną przez w/w lekarza rezydenturę,
umowa uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, na wniosek pracownika z dniem 31
sierpnia 2005 roku
Remont budynków służby zdrowia.
Z dniem 1 stycznia 2005 SP ZOZ zajmuje tylko nowy budynek SP ZOZ. W związku z tym
adaptowano lokal mieszkalny nr 1 na I piętrze na pomieszczenia działalności dodatkowej SP
ZOZ, tj. jako lokal użytkowy z przeznaczeniem na wynajem dla Laboratorium „ Analiza”,
- adaptowano lokal mieszkalny nr 2 na I piętrze na pomieszczenia gabinetu rehabilitacji,
- adaptowano lokal mieszkalny nr 3 na I piętrze na pomieszczenia działu administracyjnego tj.
Księgowość, gabinet Kierownika ,
- wykonano prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenie rejestracji i poczekalni dziecięcej
dla potrzeb rejestracji ogólnej oraz dzieci chorych,

- wykonano prace adaptacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń magazynowych na
pomieszczenie socjalne, WC, kabiny natryskowe oraz pomieszczenia byłego składu opału na
pomieszczenie magazynowe,
- wykonano prace budowlane polegające na budowie szybu zewnętrznego dla dźwigu
hydraulicznego oraz na budowie pochylni dla wózków dziecięcych,
- zakupiono i zainstalowano dźwig hydrauliczny dla potrzeb osób niepełnosprawnych o
wartości 56.000 zł.
W 2005 roku w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dokonano
również:
- wymiany opaski izolacyjnej wokół budynku – 18.350,78 zł
- odwodnienia terenu wokół budynku – 10.567,64 zł
- utwardzenia terenu wokół budynku – 13.762,07 zł
- remontu poradni K – 2.000,00 zł, remontu poradni D– 2.000,00 zł, remontu pomieszczenia
położnej – 2.000,00 zł oraz remontu pomieszczenia socjalnego – 3.636,53 zł
- modernizacji instalacji elektrycznej – 1.377,84 zł oraz przebudowy alarmu,
- zakończono zainstalowanie dźwigu hydraulicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych o
wartości netto 56.000 zł
3. Promocja kultury, sportu i rekreacji.
Budowa 3 osiedlowych ogródków jordanowskich.
Zarządy osiedli Kochanowskiego i Brodnickiego zgłosiły do konkursu „Przywracamy urok
naszej gminie” następujące zadania: ustawienie bramek do gry w piłkę nożną na os.
Kochanowskiego oraz wyremontowanie i odmalowanie ławek i budowa chodnika na os.
Brodnickim. W 2005 roku nie zrealizowano zadań zgłoszonych w konkursie.
Rozpoczęcie budowy basenu
Zadanie zostało uwzględnione w planie inwestycyjnym na lata 2007-2013 w Programie
Operacyjnym ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Planowana na lata 2008 –
2011 budowa centrum rekreacji i sportu w Kowalewie Pomorskim uwzględnia również
budowę basenu.
Modernizacja stadionu miejskiego
Modernizację
stadionu
miejskiego
prowadzono
sukcesywnie
w
miarę
posiadanych
środków
finansowych
rozpoczynając
od
zadań
najpilniejszych.
Na rok 2005 zaplanowano modernizację płyty głównej i bocznej stadionu z doprowadzeniem
linii do zraszania płyty głównej, docieplenie budynku pawilonu sportowego z częściową
wymianą stolarki okiennej, wymianę siedzisk drewnianych na plastykowe na trybunach,
utwardzenie drogi dojazdowej od strony ul. Toruńskiej poprzez ułożenie kostki polbrukowej,
wymianę części ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe, wymianę dwóch wiat dla
zawodników. Jednak realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona była od pozyskania środków
unijnych, których ostatecznie nie otrzymaliśmy.

Z uwagi na planowaną budowę Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji niecelowym jest dalsze
modernizowanie istniejącego stadionu, który nie spełnia standardów dlatego też w roku 2006
prowadzone będą tylko remonty w zakresie bieżącego utrzymania stadionu. Głównym
zadaniem będzie modernizacja płyty głównej boiska z jej docelową trwałością na około 3-4
lata.
Kontynuowanie i wzbogacanie imprez ponadlokalnych (bieg uliczny, turniej szachowy).
Wzrost ilości imprez lokalnych o charakterze masowym
Kontynuowane są wszystkie imprezy o zasięgu ponadlokalnych, rozszerza się ich zasięg; np. w
turnieju szachowym udział biorą zawodnicy z zagranicy (głównie z Litwy i Ukrainy)
jednocześnie stał się on turniejem międzynarodowym. Od roku ubiegłego gmina jest
współorganizatorem Międzynarodowego Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów im. Konrada
Kamińskiego. Do kalendarza wprowadzono również wyścig kolarski juniorów. Wszystkie
imprezy są ujęte w corocznym kalendarzu imprez sportowo-kulturalnych Popierane są
wszystkie inicjatywy organizacji na terenie miasta i gminy imprez sportowo-kulturalnych, wiele
rad sołeckich i komitetów osiedlowych, szkół. organizacji społecznych podjęło się organizacji
festynów dla mieszkańców, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Rozpoczęcie budowy hali sportowej

Dnia 22.12.2004 r. dokonano odbioru końcowego hali sportowej o wymiarach 30,00m×44,40m
z widownią oraz pozostałą infrastrukturą techniczną. Dnia 05.01.2005 r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Koszt całkowity II etapu
stanowi kwotę ca 3,3 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z MENiS w kwocie 1.000 tys.
zł.
Zadanie zakończono.
Wyodrębnienie w budynku gimnazjum pomieszczenia dla biblioteki
Od wakacji 2004r. Biblioteka Publiczna funkcjonuje w budynku Publicznego Gimnazjum w
Kowalewie Pomorskim. W 2005 r. została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców dot.
lokalizacji i funkcjonowania biblioteki w budynku Gimnazjum. W ankiecie wzięło udział 80
osób. Czytelnikom zadano dwa pytania :
1/ Czy odpowiada Ci zmiana lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej z MGOK w Kowalewie
Pom. do Publicznego Gimnazjum
za „tak” wypowiedziało się 48 osób,
za „nie” – 32 osoby
2/ Czy lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w jednym pomieszczeniu z Biblioteką
Publicznego Gimnazjum stwarza jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z jej usług. Jeśli tak to
jakie?
„tak” – 14 osób
-„jest stosunkowo daleko od rynku miasta Kowalewa”
-„ jest zbyt ciasno, nie ma dogodnego dostępu do księgozbioru”
-„dezorganizacja pracy obu bibliotek”
„ nie” – 60 osób
4. Bezpieczna gmina
Doposażenie w sprzęt ochotniczej straży pożarnej
OSP Kowalewo Pomorskie zostało wyposażone w 4 hełmy, 4 ubrania bojowe, buty, aparaty
wysokociśnieniowe i apteczkę pierwszej pomocy ze środków KSRG
Zakupiono dla OSP Kiełpin motopompę, doposażono jednostki Mariany, Mlewo Wielkie
Rychnowo w mundury bojowe.

W m-cu wrześniu 2005 jednostka OSP Wielkie Rychnowo została włączona do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Uzupełnienie i naprawa oświetlenia na ulicach i obiektach miejskich.
W okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. zostały wybudowane 4 lampy oświetleniowe na ul.
Kościuszki w Kowalewie Pom. Rozbudowano oświetlenie w Pluskowęsach o 2 nowe punkty
oraz w Wielkiej Łące poprzez zainstalowanie 3 projektorów oświetleniowych.
Ponadto na terenie miasta zmodernizowano 13 lamp w Parku Miejskim.
Naprawy w zakresie oświetlenia drogowego dokonywane były w ramach umowy zawartej
z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A.
Budowa ścieżek rowerowych:
Wybudowano chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową z Frydrychowa do Pluskowęs. Zakres
robót obejmował budowę chodnika z kostki betonowej Polbruk, szerokość - od 1,5 do 2,0 m,
długość – 2460,90 m. Inwestorem zadania wspólnie z Gminą Kowalewo Pomorskie była
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, która sfinansowała inwestycję
w wysokości 200.000,00 zł.
Likwidacja barier architektonicznych do budynków użyteczności publicznej

Ze względu na brak możliwości wykonania podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego (budynek ujęty w rejestrze
zabytków) zamontowano przy głównych drzwiach wejściowych domofon,
celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym kontaktu z pracownikami Urzędu
Miejskiego.
Utworzenie 2 Świetlic Socjoterapeutycznych
Od września 2005 r. przeniesiono świetlicę do pomieszczeń po byłym SPZOZ znacząco
poprawiając warunki jej pracy. Przeprowadzona uzupełniająca rekrutacja uczestników w pełni
zabezpiecza potrzeby środowiska.
Utworzenie poradni specjalistycznej: psycholog, socjolog, logopeda, pedagog.
Dopóki nie będą jednoznacznie rozstrzygnięte formy dofinansowywania poradni prowadzonej
przez gminę, poradnia nie jest w stanie podjąć pełnej działalności o jakiej mowa w przepisach
dot. zadań poradni. W związku z tym nie jest możliwym zatrudnienie socjologa. W dniu
8.03.2005 r. wystąpiono do Ministra Finansów o zmianę przepisów dot. nowelizacji ustawy o
dochodach jst. Przedłożona propozycja zmiany zostanie rozważona do dnia 30.06.2006 r.
5. Zwiększona lesistość i więcej zadrzewień śródpolnych na terenie gminy
Przeznaczenie gruntów do zalesienia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienie gruntów
rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004r. Nr 236 poz. 2362), które
weszło w życie z dniem ogłoszenia (29 października 2004r.), rozwiązywało problem
zalesiania gruntów rolnych jaki zaistniał od 01.01.2004r., dnia w którym przestały

obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie § 14a ust.1 i 2
w/w rozporządzenia, do 31 grudnia 2005r. płatność na zalesienie jest udzielana producentowi
rolnemu do działek rolnych, których przeznaczenie pod zalesienie nie jest sprzeczne z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dofinansowanie zalesień w lasach niepaństwowych (sadzonki, wykonanie).
Dofinansowaniem zalesień zajmuje się od roku 2004 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zalesień w pełni
zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców.
Kontynuacja ochrony istniejących zadrzewień.
Ochrona istniejących zadrzewień odbywa się poprzez stałą kontrolę zasadności składanych
wniosków o wycinkę drzew i krzewów. Zezwolenia wydawane są wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach.
W miesiącu grudniu wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z wnioskami w sprawie przyznania dotacji na:
- ochronę kasztanowców przed szkodnikami – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, ochronę
alei lipowej przed szkodnikami – brudnicą nieparką,
Wprowadzenie nowych zadrzewień .
W ramach funduszy pozyskanych z dotacji WFOŚiGW w miesiącu kwietniu zakupiono
i rozdysponowano 3729 szt. drzew i krzewów pomiędzy osoby fizyczne oraz szkoły i ZGKiM
za łączną kwotę 10000 zł.
Opracowanie systemu pasów wiatrochronnych.
Budowa pasów wiatrochronnych może być prowadzona jedynie za zgodą osób posiadających
grunty sąsiadujące z drogami. Gmina ze swojej strony corocznie zabezpiecza materiał
zadrzewieniowy który może być przeznaczony do nasadzeń. W miesiącu grudniu 2005
wystąpiono do WFOŚiGW z wnioskiem w sprawie przyznania dotacji na zadrzewianie terenu
miasta i gminy w roku 2006r.
6. Uregulowana gospodarka ściekami w gminie
Stworzenie systemu wspierającego budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie
Gmina Kowalewo Pomorskie w 2005r. dokonała w drodze przetargu nieograniczonego
wyboru wykonawcy. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 174 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”. Inwestycja
realizowana jest w dwóch etapach:
- I etap: Sierakowo, Borówno, Pluskowęsy – łącznie 96 szt. realizacja
w 2005 r.
- II etap: Elzanowo, Szychowo, Pruska Łąka, Mariany, Lipienica, Chełmonie – łącznie 78szt.
realizacja 2006 r.
Procedura przetargowa została zakończona podpisaniem umowy w dniu 11 lipca 2005 r.
Wykonawcą zadania wybrana została firma: Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
Partner`s Machinery Centre ul. Graniczna 1, 87-300 Brodnica za kwotę 1.331.236,76 zł brutto
(roboty budowlano-montażowe).
Zgodnie z umową ustalone zostały następujące terminy realizacji:
- Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 18.07.2005 r.
- Zakończenie robót nastąpi: 10.10.2006 r.
Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Toruniu w postaci pożyczki
w kwocie:

- 410.737,44 zł pożyczka w 2005r.
- 298.381,46 zł pożyczka w 2006r.
łączna kwota pożyczki to 709.118,90 zł
Całkowity koszt zadania wynosi: 1.506.984,21 zł.
Zgodnie z zawartą umową w 2005r. nastąpiło bezusterkowe zakończenie I etapu inwestycji.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wg programu i ustalonego harmonogramu
Budowa kanalizacja sanitarnej w ulicach: Młyńska, Podborek, 1 Maja oraz Chopina w zakresie:
kanalizacja sanitarna ∅ 200, ∅ 160 i ∅ 90 łącznej długości 2.629,5 mb. Ogłoszony został
przetarg nieograniczony na wykonanie robót w 2006 r. Uzyskano promesę z WFOŚiGW na
dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w wysokości 1.020.961,00 zł.

7. Dobrze funkcjonujący system gospodarki odpadami w gminie.
Podejmowanie działań w zakresie wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i gminy rozpoczęto w 2001 r. Pojemniki do
gromadzenia stłuczki szklanej oraz tworzyw ustawione zostały na ogólnie dostępnych
punktach, na terenie miasta i gminy.
W roku 2005 na terenie miasta i gminy funkcjonowało 19 ogólnodostępnych punktów
selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. Na terenie miasta ustawione są także dwa
pojemniki na odzież będące własnością PCK oraz dwa na makulaturę należące do firmy
„PAKOS”. Akcyjne zbiórki makulatury organizowane są także przez szkoły. W roku 2005 w
ramach takich zbiórek szkoły zebrały 7,86 t makulatury.
Ilość zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów oraz koszt ich wywozu i utylizacji w
roku 2005 kształtowały się następująco:
Rok
2005

ilość zebranego szkła ilość zebranych tworzyw Ogółem koszt selektywnej
m3
kg
zbiórki odpadów - brutto
198,8

14.568,18

28.625,34

Zwózkę stłuczki szklanej prowadzi na podstawie zawartej umowy Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Usługę wywozu plastików (z punktów selektywnej zbiórki) w 2005 r. świadczyła firma:
„PAKOS” Sp. z o.o. z Martyńca.
Z myślą o mieszkańcach miasta, na terenie ZGKiM Sp. z o.o. utworzono punkt zbiórki
bioodpadów. Odpady dostarczane przez mieszkańców własnym transportem, przyjmowane są
nieodpłatnie. W m-cu listopadzie ogłoszono akcyjną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Do
ZGKiM Sp. z o.o. nie wpłynęło żadne zgłoszenie na w/w usługę. W 2005 roku dokonano
zakupu 5 sztuk pojemników siatkowych do zbiórki tworzyw. Pojemniki są dostawiane
w istniejących już punktach.
Podejmowanie działań w zakresie wprowadzenia sortowania odpadów na wysypisku oraz ich
utylizacji.
Odpady komunalne z terenu miasta i gminy wywożone i utylizowane są na wysypisku w m.
Niedźwiedź gm. Dębowa Łąka, na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Kowalewo
Pom. a administratorem składowiska firmą „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. Umowa
obowiązuje do dnia 14 listopada 2008 r.

W „Planie gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pom.” ujęto budowę
kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Nowym Dworze. Jednakże dopóki będzie możliwość
dostarczania odpadów na korzystnych warunkach na wysypisko w Niedźwiedziu, to działania
związane z realizacją tej inwestycji nie będą podejmowane.
W „Planie gospodarki odpadami dla powiatu golubsko - dobrzyńskiego” ujęto rozbudowę
międzygminnego składowiska odpadów w miejscowości Białkowo gm. Golub - Dobrzyń w
ramach posiadanej rezerwy terenu. Na etapie rozbudowy rozważane będą:
- budowa węzła segregacji odpadów,
- budowa miejsca tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych,
- budowa miejsca tymczasowego magazynowania odpadów azbestu.
Składowisko odpadów w Białkowie docelowo planowane jest jako międzygminny obiekt
unieszkodliwiania, odzysku i zagospodarowania odpadów na potrzeby powiatu golubsko dobrzyńskiego.

8. Racjonalna gospodarka obornikiem, gnojowicą i nawozami mineralnymi
ontynuacja współpracy z organami nadzoru i SANEPID w zakresie przestrzegania przepisów
Współpraca z organami nadzoru podejmowana jest w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia
przypadków nierespektowania przepisów prawa budowlanego.
Pomoc w organizowaniu wyjazdów studyjnych do krajów UE
Od roku 2003 brak jest interesujących ofert związanych z możliwością wzięcia udziału
w wyjazdach studyjnych.
9.Zadowalający stan środowiska
Edukacja w zakresie ochrony środowiska
W szkołach nadal realizowano zajęcia terenowe tzw. " Zielone lekcje" oraz wycieczki
ekologiczne tzw. " Zielone szkoły" . Dzieci i młodzież szkolna brały udział w konkursach
ekologicznych.
Placówki oświatowe z terenu gminy Kowalewo Pomorskie nadal mogły korzystać z
dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., którym został
zatwierdzony Regulamin dofinansowania działalności proekologicznej prowadzonej przez w/w
placówki.
Ponadto w szkołach prowadzone były akcje podnoszące świadomość ekologiczną np. apele z
okazji Święta Ziemi, zbiórka surowców wtórnych. Wszystkie szkoły corocznie czynnie
włączały się w akcję " Sprzątanie świata".
MGOK z okazji Dnia Ziemi organizował konkursy ekologiczne, natomiast w ramach akcji
„Sprzątanie świata” - Ekobiesiadę.
W 2005 r. z dofinansowania wyjazdów na warsztaty ekologiczne skorzystali uczniowie: SP w
Kowalewie Pomorskim oraz SP w W. Łące. Uczniowie SP w Kowalewie Pomorskim w zamian
za otrzymane dofinansowanie zobowiązali się do zbiórki baterii, puszek aluminiowych oraz
wykonania tabliczek na pojemniki zawierające plastik. Nadal prowadzone były zajęcia
EKOZESPOŁÓW, które uczestniczyły w konkursach i zdobywały nagrody /w Ogólnopolskim
konkursie „Ekologia w mojej szkole” zdobyły nagrodę główną w postaci komputera, wcześniej
uczniowie z tej grupy zwyciężyli w konkursie Wojewódzkim organizowanym przez
Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty i W-M Centrum Edukacji Nauczycieli. Uczniowie
SP w W. Łące do realizacji za otrzymane dofinansowanie wybrali zadanie polegające na

utrzymywaniu czystości i porządku w pobliżu szkoły w tym np. wiaty przystankowej oraz
zbieraniu makulatury. Wykonanie prac potwierdził sołtys sołectwa W. Łąka.
Monitoring stanu środowiska na terenie gminy we współpracy z Sanepidem
i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska WIOŚ.
Tak jak w okresie wcześniejszym prowadzono stały monitoring powietrza przez inspekcję Ochr.
Środowiska w 2 miejscach na terenie miasta Kowalewo Pomorskie.
W miesiącu marcu w ramach współpracy zgłoszono inspekcji przypadek śnięcia ryb w stawie
na terenie miejscowości W. Rychnowo, istniało przypuszczenie zatrucia ryb przez zakład
zlokalizowany w sąsiedztwie stawu. W wyniku inspekcji przeprowadzonej na terenie odrzucono
podejrzenie (ryby ginęły w wyniku przyduchy zimowej).
W ramach współpracy z Sanepidem w okresie jesiennym prowadzono kontrolę gospodarstw
pod kątem przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d.
pomoru drobiu.
Wnioskowanie o pokrycie finansowe zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń w zakresie
ochrony środowiska
Aby ograniczyć zanieczyszczenia środowiska odpadami z produkcji zwierzęcej powstało
działanie w ramach PROW dot. budowy zbiorników na gnojowicę i płyt gnojowych. W
miesiącu grudniu 2004 i styczniu 2005 wraz pracownikami ARiMR przeprowadzono szkolenie
informacyjne dla rolników chcących wnioskować o sfinansowanie takowych inwestycji.
Szkolenia odbyły się w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim
Rychnowie.
W ramach PROW do ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu rolnicy z terenu powiatu złożyli 723
wnioski. Obecnie oczekujemy na rozpoczęcie inwestycji na terenie zainteresowanych
gospodarstw.
W miesiącu grudniu 2005 wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z wnioskami w sprawie przyznania dotacji na:
- zadrzewienia terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie 2006,
- ochronę kasztanowców przed szkodnikami – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- ochronę alei lipowej przed szkodnikami – brudnicą nieparką.
10.Uregulowane stosunki wodne.
Zabieganie do wojewody o realizację zadań wynikających z programu retencji wód
Wyżej wymienione zadanie finansowanie może być jedynie ze środków budżetu państwa.
Retencja wód prowadzona jest obecnie w ramach posiadanych jezior. Dzięki takiemu
postępowaniu unika się poważnych ingerencji w środowisko naturalne. Na chwilę obecną
program małej retencji został zakończony.
Wnioskowanie do wojewody o budowę zbiornika retencyjnego na strudze Rychnowskiej.
Wyżej wymienione zadanie finansowanie może być jedynie ze środków budżetu państwa.
Retencja wód prowadzona jest obecnie w ramach posiadanych jezior.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w miesiącu sierpniu 2005 złożył do Urzędu
Marszałkowskiego 2 wnioski związane z odbudową Strugi Rychnowskiej i budową nowych
melioracji na terenie wsi Mlewo. Regionalny Komitet Sterujący ds. rozwoju regionu uchwałą
Nr 9/RKS/2006 z dnia 18.01.2006 zarekomendował Marszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego kolejność projektów do realizacji w ramach działania 2.5. Gospodarowanie
Rolniczymi Zasobami Wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego. Restrukturyzacja
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006.
Przedłożono 2 listy rankingowe z projektami dot. melioracji podstawowej oraz melioracji
szczegółowej, projekty z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie na obu listach zajęły pierwsze

miejsca. Są to następujące zadania:
•Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 - 15+500,
•„MLEWO II etap II” – melioracje gruntów rolnych gm. Kowalewo Pomorskie.
11. Proekologiczne źródła energii
Wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zmiany sposobu ogrzewania i proekologicznych
źródeł energii.
Wymienione zadanie może być finansowane jedynie z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska jednak kwoty które spływają na konto uniemożliwiają dofinansowanie tego typu
działań.
Równorzędnie funkcjonuje powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i możliwe jest ubieganie
się naszych mieszkańców o zwrot części nakładów poniesionych na zmianę sposobu
ogrzewania
12. Uregulowana gospodarka odpadami niebezpiecznymi
Odziaływanie na władze powiatowe i wojewódzkie w zakresie zabezpieczenia miejsc
gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
Zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów niebezpiecznych zostało ujęte w opracowanych
programach ochrony środowiska dla powiatu i dla województwa.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zostało scedowane na władze wojewódzkie.
Według posiadanych informacji na dzień sprawozdania Urząd Wojewódzki nie podjął działań
dyktowanych przepisami ustawy o odpadach.

