Uchwała Nr XXXI/262/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Gminy Kowalewo Pomorskie

Planu Rozwoju Lokalnego

Na podstawie § 3 uchwały nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do
realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie”

Rada Miejska
w Kowalewie Pomorskim
§1
Przyjmuje sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Kowalewo Pomorskie” za lata 2004-2005 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

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego
Gminy Kowalewo Pomorskie za lata 2004-2005
Działania dot. poprawy stanu środowiska naturalnego

Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych
Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych prowadzona jest m.in.
poprzez stałą kontrolę zasadności składanych wniosków o wycinkę drzew i
krzewów. Zezwolenia wydawane są wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach. Prowadzona jest również stała współpraca z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz
Wojewódzkim Wydziałem Ochrony
Środowiska w przypadkach wymagających dokonywania uzgodnień
z
wymienionymi jednostkami.
Sukcesywna realizacja gospodarki wodnej:
-retencjonowanie wód powierzchniowych,
-budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Rychnowskiej – plan
Wyżej wymienione zadania mogą być finansowane jedynie ze środków
budżetu państwa. Retencja wód prowadzona jest obecnie w granicach
posiadanych jezior.
W ramach konieczności poprawy stosunków wodnych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie 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 i 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:
1.Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 - 15+500,
2.„MLEWO II etap II” – melioracje gruntów rolnych gm. Kowalewo
Pomorskie.
Wspieranie rozwoju małego biznesu, w tym firm rodzinnych
W dniu 26 października 2005 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim
przyjęła uchwałę nr XXV/212/05 zwalniającą osoby zamierzające podjąć
działalność gospodarczą po raz pierwszy z opłaty za zgłoszenie dokonania
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uchwała weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2006. Uchwała ta została opublikowana również w

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
122 poz. 2081 z dnia 16 listopada 2005.

– nr

Opracowanie oraz realizacja gminnego programu ochrony środowiska:
-zalesianie oraz ochrona skarp cieków w porozumieniu z NFOŚ
Kwestią zalesień oraz ich dofinansowaniem zajmuje się od roku 2004
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zalesień w pełni zabezpiecza
potrzeby naszych mieszkańców.
W miesiącu czerwcu 2004 utraciła moc Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/308/01 z dnia 13 czerwca 2001r. dotycząca Gminnego Programu
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska na lata 2001-2010.
Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska
Rada Miejska Kowalewa Pomorskiego uchwałą nr XIV/127/04 z dnia 30
czerwca 2004 przyjęła „Gminny program ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016”.
Corocznie proces zalesiania i gospodarki leśnej omawiany jest podczas
obrad
Komisji-Techniczno
Gospodarczych
organizowanych
przez
Nadleśnictwo
Golub-Dobrzyń
zs.
w
Konstancjewie.
Planowane
inwestycje/zalesianie muszą być konsultowane z właściwymi terytorialnie
organami samorządowymi na terenach których będą one realizowane. W
miesiącu październiku 2005 plany prac przedłożone zostały przez
Nadleśnictwo Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. 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.
Rekonstrukcja i konserwacja starodrzewia na terenie gminy
W roku 2004 wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
z wnioskiem w sprawie przyznania dotacji
na
ochronę
kasztanowców
przed
szkodnikami
–
szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem. Wniosek został odrzucony w związku z brakiem
stosownych funduszy. W związku z zatrważającym stanem kasztanowców za
konieczne uznaliśmy przeprowadzenie zabiegu szczepienia z pominięciem
finansowania zewnętrznego. W miesiącu marcu 2004 przeprowadzono
zabieg szczepienia, objęto nim łącznie 14 drzew zlokalizowanych w
granicach miasta. Szczepieniem objęto również drzewa u osób prywatnych,
które dokonały stosownego zgłoszenia w miesiącu lutym 2004 – 2
kasztanowce.
W miesiącu grudniu 2005 po raz kolejny wystąpiono do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z
wnioskiem w tej sprawie wnioskowano również o sfinansowanie ochrony lip
przed szkodnikiem – brudnicą nieparką.

Poprawa stanu zieleni na terenie gminy
W roku 2005 uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dzięki której możliwe było
kontynuowanie działania w zakresie zadrzewiania terenów miasta i gminy.
Zakupiono i wysadzono łącznie 3 729 szt. drzew i krzewów, za łączną
kwotę 10 000 zł. Nasadzeń dokonano w przeważającej części na gruntach
gminnych (zieleń miejska, szkoły, tereny sołeckie) – 65% oraz na terenach
należących do osób prywatnych 35%.
W miesiącu grudniu 2005 złożono kolejny wniosek do WFOŚiGW
celem przyznania dotacji na zakup materiału szkółkarskiego w 2006r. oraz
na ochronę drzewostanów przed szkodnikami nękającymi kasztanowce i
lipy.

Uporządkowanie w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim i Powiatowym
spraw zalesień:
-realizacja granicy rolno-leśnej
Od połowy roku 2004 dofinansowaniem zalesień zajmuje się Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Program zalesień w pełni zabezpiecza potrzeby
naszych mieszkańców. Zalesienia realizowane są w zdecydowanej części na
gruntach ujętych w opracowanej granicy rolno-leśnej.
Promocja i działania na rzecz wdrażania grzewczych proekologicznych
technologii
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 mieszkańców o zwrot części nakładów
poniesionych na zmianę sposobu ogrzewania
Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozwiązywanie problemów
alkoholowych
Sprawa realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujmowana jest corocznie w
przyjmowanych przez Radę Miejską sprawozdaniach przy
okazji
zatwierdzania planu prac Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok kolejny.
Z racji swojej objętości
sprawozdania te mogą zostać dołączone do niniejszego sprawozdania na

prośbę zainteresowanych.
Utworzenie Centrum Informacji i Doradztwa Promocji Gospodarczej i
Rolniczej, system
szybkiej informacji
Wymienioną kwestią zajmował się Zarząd Towarzystwa Aktywności dla
Środowiska założony przy udziale Golubsko-Dobrzyńskiego Ośrodka
Wspierania Przedsiębiorczości.
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 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
zakończyła się we wrześniu
2004r. w związku z wygaśnięciem
dotychczasowych umów. 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 wysoko wykwalifikowanych
pracowników punktów konsultacyjnych działających m.in. przy Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Opracowanie i zatwierdzenie gminnego programu ochrony środowiska wraz
z planem
gospodarki odpadami
W miesiącu czerwcu 2004 utraciła moc Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/308/01 z dnia 13 czerwca 2001r. dotycząca Gminnego Programu
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska na lata 2001-2010.
Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska
Rada Miejska Kowalewa Pomorskiego uchwałą nr XIV/127/04 z dnia 30

Sprawozdanie z
realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego
Gminy Kowalewo Pomorskie za lata 2004-2005
czerwca 2004 przyjęła „Gminny program ochrony

Działania dot. poprawy stanu środowiska naturalnego

Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych

Ochrona unikatowych obiektów przyrodniczych prowadzona jest m.in.
poprzez stałą kontrolę zasadności składanych wniosków o wycinkę drzew i
krzewów. Zezwolenia wydawane są wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach. Prowadzona jest również stała współpraca z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz
Wojewódzkim Wydziałem Ochrony
Środowiska w przypadkach wymagających dokonywania uzgodnień
z
wymienionymi jednostkami.
Sukcesywna realizacja gospodarki wodnej:
-retencjonowanie wód powierzchniowych,
-budowa zbiornika retencyjnego na Strudze Rychnowskiej – plan
Wyżej wymienione zadania mogą być finansowane jedynie ze środków
budżetu państwa. Retencja wód prowadzona jest obecnie w granicach
posiadanych jezior.
W ramach konieczności poprawy stosunków wodnych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie 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 i 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:
3.Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 - 15+500,
4.„MLEWO II etap II” – melioracje gruntów rolnych gm. Kowalewo
Pomorskie.
Wspieranie rozwoju małego biznesu, w tym firm rodzinnych
W dniu 26 października 2005 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim
przyjęła uchwałę nr XXV/212/05 zwalniającą osoby zamierzające podjąć
działalność gospodarczą po raz pierwszy z opłaty za zgłoszenie dokonania
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Uchwała weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2006. Uchwała ta została opublikowana również w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– nr
122 poz. 2081 z dnia 16 listopada 2005.
Opracowanie oraz realizacja gminnego programu ochrony środowiska:
-zalesianie oraz ochrona skarp cieków w porozumieniu z NFOŚ
Kwestią zalesień oraz ich dofinansowaniem zajmuje się od roku 2004
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zalesień w pełni zabezpiecza
potrzeby naszych mieszkańców.
W miesiącu czerwcu 2004 utraciła moc Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/308/01 z dnia 13 czerwca 2001r. dotycząca Gminnego Programu
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska na lata 2001-2010.
Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska
Rada Miejska Kowalewa Pomorskiego uchwałą nr XIV/127/04 z dnia 30
czerwca 2004 przyjęła „Gminny program ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016”.
Corocznie proces zalesiania i gospodarki leśnej omawiany jest podczas
obrad
Komisji-Techniczno
Gospodarczych
organizowanych
przez
Nadleśnictwo
Golub-Dobrzyń
zs.
w
Konstancjewie.
Planowane
inwestycje/zalesianie muszą być konsultowane z właściwymi terytorialnie
organami samorządowymi na terenach których będą one realizowane. W
miesiącu październiku 2005 plany prac przedłożone zostały przez
Nadleśnictwo Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. 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.
Rekonstrukcja i konserwacja starodrzewia na terenie gminy
W roku 2004 wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
z wnioskiem w sprawie przyznania dotacji
na
ochronę
kasztanowców
przed
szkodnikami
–
szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem. Wniosek został odrzucony w związku z brakiem
stosownych funduszy. W związku z zatrważającym stanem kasztanowców za
konieczne uznaliśmy przeprowadzenie zabiegu szczepienia z pominięciem
finansowania zewnętrznego. W miesiącu marcu 2004 przeprowadzono
zabieg szczepienia, objęto nim łącznie 14 drzew zlokalizowanych w
granicach miasta. Szczepieniem objęto również drzewa u osób prywatnych,
które dokonały stosownego zgłoszenia w miesiącu lutym 2004 – 2
kasztanowce.
W miesiącu grudniu 2005 po raz kolejny wystąpiono do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z
wnioskiem w tej sprawie wnioskowano również o sfinansowanie ochrony lip
przed szkodnikiem – brudnicą nieparką.
Poprawa stanu zieleni na terenie gminy
W roku 2005 uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dzięki której możliwe było
kontynuowanie działania w zakresie zadrzewiania terenów miasta i gminy.
Zakupiono i wysadzono łącznie 3 729 szt. drzew i krzewów, za łączną
kwotę 10 000 zł. Nasadzeń dokonano w przeważającej części na gruntach

gminnych (zieleń miejska, szkoły, tereny sołeckie) – 65% oraz na terenach
należących do osób prywatnych 35%.
W miesiącu grudniu 2005 złożono kolejny wniosek do WFOŚiGW
celem przyznania dotacji na zakup materiału szkółkarskiego w 2006r. oraz
na ochronę drzewostanów przed szkodnikami nękającymi kasztanowce i
lipy.

Uporządkowanie w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim i Powiatowym
spraw zalesień:
-realizacja granicy rolno-leśnej
Od połowy roku 2004 dofinansowaniem zalesień zajmuje się Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Program zalesień w pełni zabezpiecza potrzeby
naszych mieszkańców. Zalesienia realizowane są w zdecydowanej części na
gruntach ujętych w opracowanej granicy rolno-leśnej.
Promocja i działania na rzecz wdrażania grzewczych proekologicznych
technologii
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 mieszkańców o zwrot części nakładów
poniesionych na zmianę sposobu ogrzewania
Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozwiązywanie problemów
alkoholowych
Sprawa realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujmowana jest corocznie w
przyjmowanych przez Radę Miejską sprawozdaniach przy
okazji
zatwierdzania planu prac Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok kolejny.
Z racji swojej objętości
sprawozdania te mogą zostać dołączone do niniejszego sprawozdania na
prośbę zainteresowanych.
Utworzenie Centrum Informacji i Doradztwa Promocji Gospodarczej i
Rolniczej, system
szybkiej informacji
Wymienioną kwestią zajmował się Zarząd Towarzystwa Aktywności dla
Środowiska założony przy udziale Golubsko-Dobrzyńskiego Ośrodka
Wspierania Przedsiębiorczości.

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 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
zakończyła się we wrześniu
2004r. w związku z wygaśnięciem
dotychczasowych umów. 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 wysoko wykwalifikowanych
pracowników punktów konsultacyjnych działających m.in. przy Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Opracowanie i zatwierdzenie gminnego programu ochrony środowiska wraz
z planem
gospodarki odpadami
W miesiącu czerwcu 2004 utraciła moc Uchwała Rady Miejskiej nr
XXIX/308/01 z dnia 13 czerwca 2001r. dotycząca Gminnego Programu
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska na lata 2001-2010.
Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska
Rada Miejska Kowalewa Pomorskiego uchwałą nr XIV/127/04 z dnia 30
czerwca 2004 przyjęła „Gminny program ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016”.
Przyjęcie
wymienionego
dokumentu
wpłynęło
na
opracowanie
harmonogramów prac których realizacja przyczyni się do poprawy stanu
otaczającego nas środowiska.
koszt opracowania programu wyniósł – 9.099,16 zł brutto

Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów
– zakup pojemników.
Na terenie miasta i gminy prowadzone są kontrole w zakresie posiadania
umów i rachunków za wywóz i utylizację odpadów stałych. Do dnia 6
stycznia br. do okazania umów i rachunków wezwano – 554 osoby, z czego
381 zawarło umowy z ZGKiM Sp. z o.o. lub innymi podmiotami, 57 okazało

się rachunkami za wywóz na wysypisko we
własnym zakresie, 8
zamieszkuje bud. służbowe płacąc za śmieci wraz z czynszem, 60 osób
prowadzi gospodarstwo wspólnie z osobami posiadającymi umowy, 48 nie
uregulowało gospodarki odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Kontynuacja selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła.
W latach 2004 - 2005 kontynuowana była selektywna zbiórka odpadów. W
roku 2004 na terenie miasta i gminy funkcjonowało 18 punktów
wyposażonych w 25 poj. na plastiki i 19 poj. na szkło. Ogółem w 2004r.
zebrano 69,67 t stłuczki szklanej i 12,90 t plastików. Koszt selektywnej
zbiórki - 28.888,55 zł
W roku 2005 funkcjonowało 19 punktów wyposażonych w 28 pojemników
na tworzywa i 21 na szkło. Ogółem w 2005 r. zebrano 67,60 t szkła i 14,57
t plastików.
Koszt selektywnej zbiórki – 28.625,34 zł. W roku 2005 zakupiono 5 szt.
pojemników na tworzywa za kwotę 2.440,00 zł.
Usługi w zakresie opróżniania i wywozu zebranego surowca świadczyły
firmy wyłonione w drodze przetargu – ZGKiM Sp. z o.o. - na szkło, firma
„PAKOS” Sp. z o.o. - na tworzywa.
Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o wprowadzenie systemu zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych.
Na terenie ZGKiM Sp. z o.o. utworzono punkt zbiórki bioodpadów. Odpady
dostarczane są przez mieszkańców miasta własnym transportem i
składowane na terenie Zakładu. Zbiórce podlegają: skoszona trawa,
zgrabione liście, odpady zielone typu obierki warzyw i owoców, pozostałości
warzyw np. łodygi, nać. Odpady przyjmowane są w dni powszednie i
sobotę.
Informacja z podaniem godzin i rodzaju przyjmowanych odpadów została
rozpropagowana na terenie miasta poprzez plakaty oraz na łamach
„GOŃCA”.
W m-cu listopadzie 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ogłosił akcyjną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady
miały być odbierane odpłatnie. Zbiórka nie została przeprowadzona z uwagi
na brak zainteresowania ze strony mieszkańców – nie wpłynęło żadne
zlecenie na w/w usługę.
Nie planuje się podejmowania szeroko zakrojonych działań w zakresie
zbiórki odpadów budowlanych. Pozyskiwany gruz wykorzystywany jest na
remonty dróg.

Zintensyfikowanie
edukacji
ekologicznej,
promowanie
ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie odpadów.

działań

Zadanie realizowane jest poprzez informacje na łamach lokalnej prasy,
edukację bezpośrednią mieszkańców na zebraniach i spotkaniach oraz
poprzez konkursy gminne: „Piękna gmina” i „Przywracamy urok naszej
gminie”. Idea segregacji odpadów jest propagowana w ramach corocznej
akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.
W 2005 roku przygotowano ulotki na temat rodzaju tworzyw jakie podlegają
segregacji oraz sposobu ich zbiórki (apel o zgniatanie butelek).
Monitorowanie planu gospodarki odpadami.
Dwa razy do roku – do 31 stycznia oraz do 15 lipca sporządzane są
sprawozdania z realizacji planu.
Likwidacja „dzikich”
zdegradowanych.

wysypisk

śmieci

oraz

rekultywacja

terenów

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci na terenach wiejskich jest zadaniem
statutowym Sołectw, na terenie miasta – zadanie realizowane na bieżąco
własnymi środkami, bądź w drodze postępowania, o ile występuje na
terenie nie będącym własnością gminy.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Kiełpiny , Józefat
W ramach powyższego zadania wybudowano w miesiącu lipcu i sierpniu
2004 roku 40 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszt inwestycji - 352.235,33 zł w tym udział mieszkańców 158.698,40 zł,
fundusze SAPARD – 142.828,39 zł, środki własne 50.708,54 zł.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich
Gmina Kowalewo Pomorskie 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:
2.1. Pierwszy etap: Sierakowo, Borówno, Pluskowęsy – łącznie 96 szt.
realizacja 2005 r.
2.2. Drugi etap: Elzanowo, Szychowo, Pruska Łąka, Mariany, Lipienica,
Chełmonie – łącznie 78 szt. 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.
Zgodnie z umową ustalone zostały następujące terminy realizacji:

- rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 18.07.2005 r.
zakończenie robót nastąpi: 10.10.2006 r., w tym pierwszy etap
zakończono w ustalonym umową terminie. Odbioru zadania dokonano w
dniu 28.11.2005 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
w wysokości 410.737,44 zł. Koszty poniesione do 31.12.2005 r. wyniosły 855.643,47 zł.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.
W roku 2005 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na
modernizację oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie
Pomorskim na wartość 55.399,- zł. Zadanie modernizacji oczyszczalni
ścieków planowane jest do realizacji w roku 2006. Złożony wniosek o
przyznanie dofinansowania na realizację w/wym. zadania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oczekuje na przyznanie
dofinansowania w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Działania dot. poprawy komunikacji i infrastruktury

Przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalewie Pomorskim w obrębie
ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego
Gmina złożyła wniosek w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach
programu SAPARD. Dnia 14.06.2004 r. otrzymaliśmy informację, że nasz
wniosek o dofinansowanie w ramach programu SAPARD, działanie 3
:”Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” schemat 3.4: „Drogi
gminne i powiatowe na obszarach wiejskich” uzyskał 76 punktów. ARiMR
poinformowała, że brak jest środków finansowych na pokrycie jego
realizacji.
Podjęto więc działania w zakresie realizacji zadania z funduszy
strukturalnych. Złożony wniosek, w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój
lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie, został pozytywnie zweryfikowany.
W grudniu 2004 r. podpisana została umowa z Wojewodą Kujawsko –
Pomorskim o współfinansowaniu tego zadania.
Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26 listopada 2004 r.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Wąbrzeźna.
Koszt zadania 862.059,44 zł. w tym dofinansownie z
funduszy
strukturalnych 634.867,08 zł, z budżetu państwa: 846.648,94 zł.
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec
Inwestycja została zrealizowana w 2005 roku, zgodnie z terminem,
zakresem i wartością ustaloną w umowie. Odbioru dokonano zgodnie z

umową i przekazano drogę do użytkowania. Wartość robót budowlano montażowych z podatkiem VAT wyniosła 1.357.051,34 zł.
Długość zmodernizowanej drogi – 1320 mb, szerokość 5,50 m z poboczami
0,5m. Wykonano drogę jednojezdniową, dwupasmową o nawierzchni
mineralno – asfaltowej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu
SAPARD w wys. 595.100,38 zł.
Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim
W przetargu na roboty budowlane dokonano wyboru Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy 1 go Maja 61. Wartość kontraktu zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniosła
brutto 361.005,65 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej
nawierzchni z częściową wymianą podbudowy w ulicy jednojezdniowej
dwupasmowej szer. 5,0 m z warstwą ścieralną z mieszanki grysowo mastyksowej SMA oraz chodników z kostki betonowej Polbruk szer. od 1,0 2,0 m. Zaplanowane zostało odwodnienie nawierzchni drogi, wykonanie
kanalizacji dla wprowadzenia w przyszłości kabla światłowodowego,
zlikwidowanie zbędnego uzbrojenia. Zadanie zostało zakończone w
umownym terminie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze
środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 49 /
889 / 2005 z dnia 28 września 2005 roku środki zostały Gminie przyznane.
Ostateczna wartość dofinansowania wyniosła 230.145,39 zł.
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
Koszt zadania ogółem wynosi 2.304.362,57 zł. Projekt został
zakwalifikowany do dofinansowania ze środków strukturalnych w wys.
1.611.303,80 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2006 roku.
Utwardzenie asfaltem nawierzchni drogi w m. Wielkie Rychnowo (k/szkoły
podstawowej)
Zadanie jest planowane do realizacji w 2006r.
Zakłada się przeprowadzenie remontu istniejącego odcinka o nawierzchni
asfaltowej przy użyciu emulsji i grysów oraz wykonanie nawierzchni
bitumicznej z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym jej
utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi
powiatowej w kier. Mlewca.
Źródła finansowania: budżet gminy.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Bukowej
Zadanie zostało zrealizowane w 2004r.
Ul. Bukowa i Głogowa zostały utwardzone kamieniem wap. w ilości 12
kursów. Kamień został ułożony na warstwie odsączającej z piasku.

Prace były wykonane przez mieszkańców Os. Brodnickiego, którzy również
partycypowali w kosztach zakupu piasku.
Z budżetu gminy zostały sfinansowane koszty zakupu i transportu kamienia
wap., krawężników i części piasku oraz korytowania ulicy, regulacji
wysokości studzienek kanalizacji sanitarnej i budowy studzienki deszczowej.
Ogółem wydatki z budżetu gminy wyniosły 28.529,90 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Akacjowej
W 2005r. dokończono utwardzanie ul. Akacjowej. Do tego celu użyto 10
kursów kamienia wapiennego. Kamień ułożono na warstwie odsączającej z
piasku.
Prace były wykonane przez mieszkańców Os. Brodnickiego, którzy również
partycypowali w kosztach zakupu piasku.
Z budżetu gminy zostały sfinansowane koszty zakupu i transportu kamienia
wapiennego, krawężników i części piasku oraz korytowania ulicy.
Ogółem wydatki z budżetu gminy wyniosły 16.461,17 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Działkowej
W 2004. zakończono utwardzanie ul. Działkowej.
Do tego celu użyto 6 kursów kamienia wapiennego. Kamień został
rozplantowany przez mieszkańców, którzy również zamontowali przekazane
rozbiórkowe krawężniki i wykonali trawniki.
Koszt zakupu kamienia – 6.862,50 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym co najmniej 15 km dróg, tj. 5 km
rocznie
O ile remonty przy użyciu kamienia wap. spełniają ustalone kryteria, to
sołectwa otrzymują premie w postaci dodatkowego kamienia w dwukrotnej
ilości jaki został zakupiony ze środków sołeckich.
Zgodnie z kryteriami utwardzono w 2004r. ok. 8,5 km dróg, natomiast w
2005r. – ok. 7,5 km. Ogółem wydatki na ten cel w latach 2004-2005
wyniosły – 584.794,31 zł.
Poza tym została przeprowadzona modernizacja drogi Kowalewo Pom., ul.
Drzymały – Szychowo o długości 1.270 mb. Wykonano nawierzchnię 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. Koszt inwestycji
wyniósł 192.285,70 zł.
Na realizacje w/w zadań Gmina otrzymała dotację z FOGR w wysokości
141.000 zł.
Modernizacja chodników, parkingów i dróg na Pl. 700-lecia
Konieczne jest współdziałanie z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

Naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej
Corocznie przeprowadzane są naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych przy
użyciu masy mineralno-bitumicznej.
Wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami
nawierzchni ul. Fosa Jagiellońska (2004r.), ul. Ogrodowej wraz z częścią
parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich (2005r.) oraz część Pl. Wolności
(2005r.).
Ogółem wydatki na w/w roboty wyniosły 59.582,61 zł.
Naprawy cząstkowe dróg gminnych przy użyciu równiarki i kamienia oraz
innych materiałów takich jak żwir, gruz i żużel
Utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich leży w gestii
poszczególnych sołectw, zgodnie z ich statutami.
W 2004r. 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 polegające na ukształtowaniu odpowiednich
profili dróg.
Remonty kamieniem wapiennym przeprowadzono w 19 sołectwach
wykorzystując w tym celu 217 kursów kamienia wapiennego, tj. 5.425 ton.
Sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji zakupiły 79 kursów
kamienia wapiennego. Koszt jednego kursu został pokryty przez mieszkańca
Sołectwa Chełmonie. Ponadto przedsiębiorca z Elzanowa zakupił i dostarczył
100 ton kamienia.
Sołectwo Mlewo przeprowadziło remonty dróg przy użyciu kamienia
wydobywanego w żwirowni. Remont spełnił kryteria dot. przyznania premii,
Sołectwo otrzymało dodatkowe 100 t kamienia łamanego i 200 t żwiru.
Urząd Miejski także sfinansował 2/3 kosztów pracy walca drogowego.
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.
W 2005r. w 7 sołectwach drogi zostały wyremontowane żużlem w ilości 783
ton. Równiarką remontowano drogi w 14 sołectwach oraz na Osiedlach

Brodnickim i J. Kochanowskiego. Remonty kamieniem wapiennym
przeprowadzono w 19 sołectwach wykorzystując w tym celu 241 kursów
kamienia wapiennego, tj. 6.507 ton. Koszt jednego kursu pokrył
mieszkaniec Sołectwa Chełmonie.
Remonty chodników znajdujących się na terenie miasta
W 2004r. wyremontowano chodnik przy drodze wojewódzkiej na ul.
Odrodzenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Mikołaja do ul.
Działkowej.
W 2005r. przeprowadzono remont chodnika wokół parku na Pl. Wolności i
wybudowano chodnik przy drodze powiatowej na ul. Chopina na odcinku od
ul. Batalionów Chłopskich do wjazdu na teren gimnazjum.
Płytki polbrukowe, krawężniki i obrzeża niezbędne do remontów chodników
leżących przy drodze wojewódzkiej i powiatowej zostały dostarczone przez
zarządców tych dróg. Koszty pozostałych materiałów i robót zostały
sfinansowane z budżetu gminy.
W 2005r. GDDKiA Rejon w Torunia przeprowadziła remont chodników na ul.
23-Stycznia (od mostu do skrzyżowania z ul. 1-Maja – lewa strona jadąc w
kier. Brodnicy, od mostu do banku – prawa strona).
Wydatki z budżetu wyniosły – 62.041,24 zł.
Budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Szychowa o długości
1620 m.
Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w ramach schematu 4.3
programu SAPARD p.n. Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach
wiejskich. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w następstwie czego
podpisana została umowa z ARiMR Oddział Regionalny w Toruniu na
dofinansowanie zadania w wysokości 129.963,86 zł. Budowa ścieżki
rowerowej wykonywana była przez firmę PHU-P „MURABET” z Golubia Dobrzynia w okresie od lipca do września 2004 r. Poniesione nakłady
finansowe ogółem – 293.112,23 zł.
Budowa ścieżki rowerowej z Frydrychowa do Pluskowęs.
Kontynuując program poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach
publicznych zaplanowano budowę kolejnego ciągu pieszo - rowerowego
wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku: Frydrychowo – Pluskowęsy. W
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dokonano wyboru
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „MURABET” z
siedzibą przy ulicy Sokołowskiej 38 w Golubiu - Dobrzyniu za cenę brutto
531.482,14 zł.
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. Inwestycja została zakończona i oddana do
użytku.
Budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Bielska.
Zadanie jest uzależnione od uzyskania zgody właścicieli nieruchomości,
przez które ma przebiegać chodnik, oraz od zgody na partycypowanie w
kosztach przez Zarządcę drogi.
Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 1,3 km w Wielkim Rychnowie
W roku 2005 Gmina złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu na
wymianę sieci wodociągowej na odcinku 2.332 mb w miejscowości Mariany i
Wielkie Rychnowo. Realizacja w 2006r.
Działania dot. rozwoju kultury, sportu, oświaty
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w W.Rychnowie
Z uwagi na znaczne zaniżenie terenu przeznaczone pod boisko sportowe,
teren ten jest sukcesywnie nawożony ziemią i zagęszczany.
Wymiana stolarki okiennej w części Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
Wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PVC, wymieniono również
parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne do szkoły
Docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji w Szkole Podstawowej w
Kowalewie Pom.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie docieplono ścian i nie
wykonano nowej elewacji. Zadanie ujęto w planie budżetowym na rok 2006

Wyposażenie sali gimnastycznej w budynku gimnazjum oraz doposażenie
pozostałych szkół i placówek oświatowych w miarę potrzeb
Hala sportowa z zapleczem w Publicznym Gimnazjum została w pełni
wyposażona (zadanie zakończono), poprawa warunków nauczania w innych
szkołach następowała na dotychczasowych zasadach tj. w miarę
posiadanych środków.
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 Wielkiej 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.
Dofinansowanie 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 na dany rok budżetowy 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.

Dzięki przyznanym środkom dyrektorzy mogą kierować swoich nauczycieli
na kursy i seminaria zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia
nauczycieli.
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 dydaktyczno-wychowawcze.
Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły jest
zobowiązany do corocznego ustalania regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
Zabieganie o rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego na wniosek grupy
inicjatywnej
Żadna grupa inicjatywna nie zwróciła się z wnioskiem o rozwój szkolnictwa
ponadpodstawowego
Pedagogizacja rodziców
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 omawiane były
problemy związane z patologia społeczną, higieną i agresją wśród
młodzieży.
Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, Gminna Poradnia
Pedagogiczno-Logopedyczna, Świetlica Socjoterapeutyczna, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
W ramach zajęć lekcyjnych i profilaktycznych przy wykorzystaniu budżetów
poszczególnych szkół (budżet gminy) bez dodatkowych nakładów
Edukacja ekologiczna
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 potwierdza sołtys
sołectwa W. Łąka.
Dokształcanie mieszkańców w ramach kursów i szkoleń
W roku 2005 szkoły nie uczestniczyły w kursach organizowanych przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy okazji których
mieszkańcy mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim
Złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu w ramach ZPORR
został przez panel ekspertów odrzucony z przyczyn formalnych. Aktualnie
przygotowywane są dokumenty planistyczne dot. budowy Centrum
Rekreacji i Sportu i poszukiwany jest teren pod jego lokalizację. W związku
z planowaną budową Centrum na istniejącym stadionie będą prowadzone
remonty tylko w zakresie bieżącego jego utrzymania w tym modernizacja
płyty głównej z jej docelowa trwałością na 3-4 lata, rozpoczęcie prac jest
planowane po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej.
Nadbudowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom. posiada dokumentację
techniczną wraz z pozwoleniem na budowę na modernizację M-GOK w
Kowalewie Pom. (nadbudowa). Wniosek o pozyskanie środków EFRR został
złożony na Działanie Priorytetu III działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie w
dniu 09.12.2005r.
Działania dot. poprawy sytuacji ekonomicznej ludności gminy
Organizacja zatrudnienia subsydiowanego
Urząd Miejski wraz z jednostkami podległymi, przy dofinansowaniu ze
strony Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, tworzył
dodatkowe miejsca pracy dla osób poszukujących pracy.
Bezrobotni otrzymywali propozycje zatrudnienia, w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu - od czerwca 2004 roku – w ramach
instrumentów rynku pracy takich jak:
1.prace interwencyjne
2.roboty publiczne
3.staże i umowy absolwenckie
4.przygotowania zawodowe
W przypadku organizacji prac interwencyjnych bądź robót publicznych,
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, refundował pracodawcy
część kosztów zatrudnienia pracowników .
Natomiast organizacja staży absolwenckich i przygotowania zawodowego
finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego bądź ze

środków Funduszu Pracy. Absolwenci odbywający staż korzystali z
możliwości praktycznego nabywania umiejętności wykonywania określonych
zadań. Osoby skierowane na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
otrzymali szansę pozyskania nowych umiejętności dostosowanych do
potrzeb rynku pracy.
Organizacja giełd pracy, Klubów pracy, utworzenie Gminnego Centrum
Informacji dla
bezrobotnych
Od 5 października 2005 roku na terenie Gminy Kowalewo Pom. zaczęło
funkcjonować Gminne Centrum Informacji „Drogowskaz”, które powstało
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy – w ramach
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
Głównym zadaniem GCI będzie umożliwienie społeczności lokalnej dostępu
do
szerokiej
gamy
usług
teleinformatycznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem informacji dotyczących rynku pracy (ofert pracy, możliwości
podjęcia działalności gospodarczej). W GCI bezrobotny będzie mógł uzyskać
informacje, gdzie i jak szukać pracy, jak skorzystać z serwisów
internetowych
oraz
uczestniczyć
w
spotkaniach
i warsztatach,
organizowanych przez GCI.

Szkolenia i przekwalifikowania

Realizacja zadań z zakresu ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy” określiła m.in. organizację szkoleń jako podstawowe usługi
rynku pracy. Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu –
Dobrzyniu , na bieżąco informowaliśmy osoby bezrobotne o prowadzonych
naborach na różnorodne kursy i szkolenia.
Również działające na terenie naszej Gminy Młodzieżowe Biuro Pracy
organizowało szkolenia
m.in. z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarcze - „Mała przedsiębiorczość „ w których uczestniczyło 25 osób;
kurs dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i wolontariuszy
pracujących w Gminnym Centrum Informacji , kurs zorganizowany przy
współpracy OHP Toruń i Centrum Oświaty dla Dorosłych z
zakresu
„umiejętności poruszania się na rynku pracy”.
Od listopada 2004 roku Urząd Miejski w Kowalewie Pom. przy współpracy
jednostek podległych i Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu
stworzył dodatkowe miejsca pracy dla długotrwale bezrobotnych , poprzez
organizację nowej formy aktywizacji tj. przygotowania zawodowego w
miejscu pracy. Zatrudnieni
bezrobotni , w ramach przygotowania
zawodowego, skorzystali z możliwości nabycia nowych umiejętności ,
zwiększających szansę na zatrudnienie według nowych potrzeb rynku pracy.
Zwiększenie zatrudnienia poza dofinansowaniem ze środków Funduszu
Pracy
Rada Miejska podjęła stosowne uchwały o zastosowaniu ulg podatkowych
dotyczących podatku od nieruchomości tj. gruntów, budynków i budowli dla

zakładów , które podejmowały działania mające na celu zmniejszenie
bezrobocia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pom. oraz
uchwałę o zwolnieniu z opłaty
za
wpis
do ewidencji działalności
gospodarczej, w przypadku osób podejmujących taką działalność po raz
pierwszy.
Do tej pory z takiej ulgi skorzystało jedno przedsiębiorstwo tj. Toruńskie
Zakłady Materiałów Opatrunkowych, które wybudowały halę fabryczną we
Frydrychowie.
Opieka społeczna
Zadania określone w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 w
zakresie pomocy społecznej są realizowane zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. Do 30.04.2004r zakres zadań określała ustawa o pomocy
społecznej z dnia 29 listopada 1990r. (t. j. Dz. U Nr 64, poz. 414 z 1998r.)
z późn. zmianami. Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. Nr 64, poz.593/
wprowadzając znaczne zmiany zwłaszcza w zakresie realizacji i
finansowania zadań. Ustawa ta określa zadania zlecone gminie oraz zadania
własne gminy.
Jednym z zadań gminnych jest zapewnienie schronienia osobom
bezdomnym.
W tym zakresie został utworzony Punkt Noclegowy
mieszczący się na terenie bazy ZGKiM w Kowalewie Pom.
W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią
odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień
oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, prowadzone są
zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
W zakresie walki z niedożywieniem społeczeństwa i jednocześnie z
marnotrawstwem żywności , polegającej między innymi, na odzyskaniu od
producentów i handlowców pełnowartościowych partii żywności z nadwyżek
produkcyjnych i handlowych podjęto współpracę z Toruńskim Bankiem
Żywnościowo Rzeczowym.
Współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia
opracowywane są programy tematyczne w związku z którymi pozyskujemy
dodatkowe środki między innymi na dożywianie dzieci, wypoczynek letni,
profilaktykę , pomoc dzieciom niepełnosprawnym .
Pomoc społeczna to nie tylko wypłata świadczeń pieniężnych.
Istotą pomocy społecznej jest praca socjalna – próba pomocy , aktywizacji
osób i rodzin w celu rozwinięcia, wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej.
Pracę socjalną prowadzi się również ze społecznością lokalną mającą na
celu współpracę i koordynację działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka szczególny nacisk kładą na
niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ze względu na rozszerzenie
się tegoż zjawiska. W tej kwestii znacząco została rozszerzona współpraca
z Policją, Sądem Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu, Kuratorami Sądowymi,
Pedagogami Szkolnymi i Dyrektorami Szkół.
Z początkiem roku 2005r. zaczął działać w Kowalewie Pomorskim Punkt dla
Ofiar Przemocy.
Należy nadmienić, iż część zadań z dotychczas obowiązującej ustawy
o pomocy społecznej przeniesiono do systemu świadczeń rodzinnych.
Zostały przeniesione m.in. następujące formy pomocy: zasiłek stały z
tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski,
zasiłek okresowy
gwarantowany, macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy, zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne. Zasiłki te zostały przekształcone w dodatki do
zasiłków rodzinnych oraz w świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.
Od 1 maja 2004r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych gmina
stała się jednym z realizatorów świadczeń rodzinnych (na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie zadania te realizowane są przez Ośrodek pomocy
Społecznej). Przejmowanie zadań związanych z realizacją tych świadczeń
trwać będzie do 31 sierpnia 2006r. Z dniem 1 września 2006r. roku gmina
stanie się jedynym realizatorem
zasiłków rodzinnych i dodatków do
zasiłków tj.
- z tyt. urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych - samotnego wychowywania dziecka
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- wychowania w rodzinie wielodzietnej
oraz świadczeń opiekuńczych tj:
- świadczenia pielęgnacyjnego
- zasiłku pielęgnacyjnego
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
Od 1 września 2005 r. przyjęto do realizacji zadania określone w
ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.
W celu usprawnienia i poprawienia warunków pracy ze środków
gminnych jak i przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego wyremontowano
budynek po starej przychodni przy ul . Plac Wolności 3, gdzie z dniem 1
czerwca 2005r przeniesiono Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a
z dniem 1 września Świetlicę Socjoterapeutyczną i Punkt Konsultacyjno
Informacyjny. W związku z nałożeniem tut. Ośrodkowi nowych zadań
związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
zakupiono dwa komputery, jedną drukarkę. Zmodernizowano system

informatyczny „Pomost ”. Było to niezbędne w celu
prawidłowej pracy .

wykonywania

Działania dot. poprawy stanu usług społecznych
Usuwanie barier architektonicznych poprzez wykonanie projektu podjazdu
dla osób niepełnosprawnych, w tym windy.
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w nowym budynku SP
ZOZ
zakończono zainstalowanie dźwigu (windy) dla osób niepełnosprawnych

Uporządkowanie terenu znajdującego się nad byłą szlakownią przy kotłowni
nowego budynku -w celu przygotowania parkingu dla pojazdów pacjentów i
osób dowożących pacjentów niepełnosprawnych
poszerzenie wjazdu na posesję wraz z usunięciem drzew usytuowanych przy
drodze wewnętrznej
Z początkiem roku 2005 budynek starej przychodni SP ZOZ w Kowalewie
Pom. został
przekazany Gminie gdzie zostało wykonane:
- usunięcie drzew usytuowanych przy drodze wewnętrznej i wokół budynku
- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV (13.989,24 zł środki
MGOPS -18 okien w MGOPS i Świetlicy Socjoterapeutycznej -parter i piętro,
6.427,00 zł środki z budżetu gminy -4 okna urząd )
- położenie chodnika wzdłuż budynku
- wymiana bramy wjazdowej
- naprawa nawierzchni wjazdowej
Wykonanie drogi wewnętrznej polegającej na jednokierunkowym ruchu
pojazdów dowożących niepełnosprawnych pacjentów do przychodni ( wjazd
od strony przychodni ogólnej, dalej objazd za nowym budynkiem, wyjazd
bramą przy Warsztatach Terapii zajęciowej
- Planowano rok 2004 nie wykonano zadania
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV w SP ZOZ w
Wielkim Rychnowie -Planowano rok 2005 - nie wykonano zadania
Remont i malowanie elewacji budynku (naprawa tynków, uzupełnienie
brakujących oraz czyszczenie cegieł) przychodni
w Kowalewie
Pom. Planowano rok 2004 - nie wykonano zadania
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z
perspektywą na lata 2008-2016”.

Przyjęcie
wymienionego
dokumentu
wpłynęło
na
opracowanie
harmonogramów prac których realizacja przyczyni się do poprawy stanu
otaczającego nas środowiska.
koszt opracowania programu wyniósł – 9.099,16 zł brutto

Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów
– zakup pojemników.
Na terenie miasta i gminy prowadzone są kontrole w zakresie posiadania
umów i rachunków za wywóz i utylizację odpadów stałych. Do dnia 6
stycznia br. do okazania umów i rachunków wezwano – 554 osoby, z czego
381 zawarło umowy z ZGKiM Sp. z o.o. lub innymi podmiotami, 57 okazało
się rachunkami za wywóz na wysypisko we
własnym zakresie, 8
zamieszkuje bud. służbowe płacąc za śmieci wraz z czynszem, 60 osób
prowadzi gospodarstwo wspólnie z osobami posiadającymi umowy, 48 nie
uregulowało gospodarki odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Kontynuacja selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła.
W latach 2004 - 2005 kontynuowana była selektywna zbiórka odpadów. W
roku 2004 na terenie miasta i gminy funkcjonowało 18 punktów
wyposażonych w 25 poj. na plastiki i 19 poj. na szkło. Ogółem w 2004r.
zebrano 69,67 t stłuczki szklanej i 12,90 t plastików. Koszt selektywnej
zbiórki - 28.888,55 zł
W roku 2005 funkcjonowało 19 punktów wyposażonych w 28 pojemników
na tworzywa i 21 na szkło. Ogółem w 2005 r. zebrano 67,60 t szkła i 14,57
t plastików.
Koszt selektywnej zbiórki – 28.625,34 zł. W roku 2005 zakupiono 5 szt.
pojemników na tworzywa za kwotę 2.440,00 zł.
Usługi w zakresie opróżniania i wywozu zebranego surowca świadczyły
firmy wyłonione w drodze przetargu – ZGKiM Sp. z o.o. - na szkło, firma
„PAKOS” Sp. z o.o. - na tworzywa.
Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o wprowadzenie systemu zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych.
Na terenie ZGKiM Sp. z o.o. utworzono punkt zbiórki bioodpadów. Odpady
dostarczane są przez mieszkańców miasta własnym transportem i
składowane na terenie Zakładu. Zbiórce podlegają: skoszona trawa,
zgrabione liście, odpady zielone typu obierki warzyw i owoców, pozostałości

warzyw np. łodygi, nać. Odpady przyjmowane są w dni powszednie i
sobotę.
Informacja z podaniem godzin i rodzaju przyjmowanych odpadów została
rozpropagowana na terenie miasta poprzez plakaty oraz na łamach
„GOŃCA”.
W m-cu listopadzie 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ogłosił akcyjną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady
miały być odbierane odpłatnie. Zbiórka nie została przeprowadzona z uwagi
na brak zainteresowania ze strony mieszkańców – nie wpłynęło żadne
zlecenie na w/w usługę.
Nie planuje się podejmowania szeroko zakrojonych działań w zakresie
zbiórki odpadów budowlanych. Pozyskiwany gruz wykorzystywany jest na
remonty dróg.
Zintensyfikowanie
edukacji
ekologicznej,
promowanie
ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie odpadów.

działań

Zadanie realizowane jest poprzez informacje na łamach lokalnej prasy,
edukację bezpośrednią mieszkańców na zebraniach i spotkaniach oraz
poprzez konkursy gminne: „Piękna gmina” i „Przywracamy urok naszej
gminie”. Idea segregacji odpadów jest propagowana w ramach corocznej
akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.
W 2005 roku przygotowano ulotki na temat rodzaju tworzyw jakie podlegają
segregacji oraz sposobu ich zbiórki (apel o zgniatanie butelek).
Monitorowanie planu gospodarki odpadami.
Dwa razy do roku – do 31 stycznia oraz do 15 lipca sporządzane są
sprawozdania z realizacji planu.
Likwidacja „dzikich”
zdegradowanych.

wysypisk

śmieci

oraz

rekultywacja

terenów

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci na terenach wiejskich jest zadaniem
statutowym Sołectw, na terenie miasta – zadanie realizowane na bieżąco
własnymi środkami, bądź w drodze postępowania, o ile występuje na
terenie nie będącym własnością gminy.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Kiełpiny , Józefat
W ramach powyższego zadania wybudowano w miesiącu lipcu i sierpniu
2004 roku 40 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszt inwestycji - 352.235,33 zł w tym udział mieszkańców 158.698,40 zł,
fundusze SAPARD – 142.828,39 zł, środki własne 50.708,54 zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich
Gmina Kowalewo Pomorskie 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:
2.1. Pierwszy etap: Sierakowo, Borówno, Pluskowęsy – łącznie 96 szt.
realizacja 2005 r.
2.2. Drugi etap: Elzanowo, Szychowo, Pruska Łąka, Mariany, Lipienica,
Chełmonie – łącznie 78 szt. 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.
Zgodnie z umową ustalone zostały następujące terminy realizacji:
- rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 18.07.2005 r.
zakończenie robót nastąpi: 10.10.2006 r., w tym pierwszy etap
zakończono w ustalonym umową terminie. Odbioru zadania dokonano w
dniu 28.11.2005 r.
Gmina otrzymała dofinansowanie w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
w wysokości 410.737,44 zł. Koszty poniesione do 31.12.2005 r. wyniosły 855.643,47 zł.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pom.
W roku 2005 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na
modernizację oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie
Pomorskim na wartość 55.399,- zł. Zadanie modernizacji oczyszczalni
ścieków planowane jest do realizacji w roku 2006. Złożony wniosek o
przyznanie dofinansowania na realizację w/wym. zadania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oczekuje na przyznanie
dofinansowania w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Działania dot. poprawy komunikacji i infrastruktury

Przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalewie Pomorskim w obrębie
ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego
Gmina złożyła wniosek w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach
programu SAPARD. Dnia 14.06.2004 r. otrzymaliśmy informację, że nasz
wniosek o dofinansowanie w ramach programu SAPARD, działanie 3
:”Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” schemat 3.4: „Drogi
gminne i powiatowe na obszarach wiejskich” uzyskał 76 punktów. ARiMR

poinformowała, że brak jest środków finansowych na pokrycie jego
realizacji.
Podjęto więc działania w zakresie realizacji zadania z funduszy
strukturalnych. Złożony wniosek, w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój
lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie, został pozytywnie zweryfikowany.
W grudniu 2004 r. podpisana została umowa z Wojewodą Kujawsko –
Pomorskim o współfinansowaniu tego zadania.
Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26 listopada 2004 r.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Wąbrzeźna.
Koszt zadania 862.059,44 zł. w tym dofinansownie z
funduszy
strukturalnych 634.867,08 zł, z budżetu państwa: 846.648,94 zł.
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec
Inwestycja została zrealizowana w 2005 roku, zgodnie z terminem,
zakresem i wartością ustaloną w umowie. Odbioru dokonano zgodnie z
umową i przekazano drogę do użytkowania. Wartość robót budowlano montażowych z podatkiem VAT wyniosła 1.357.051,34 zł.
Długość zmodernizowanej drogi – 1320 mb, szerokość 5,50 m z poboczami
0,5m. Wykonano drogę jednojezdniową, dwupasmową o nawierzchni
mineralno – asfaltowej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu
SAPARD w wys. 595.100,38 zł.
Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim
W przetargu na roboty budowlane dokonano wyboru Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych „DROBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy 1 go Maja 61. Wartość kontraktu zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniosła
brutto 361.005,65 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nowej
nawierzchni z częściową wymianą podbudowy w ulicy jednojezdniowej
dwupasmowej szer. 5,0 m z warstwą ścieralną z mieszanki grysowo mastyksowej SMA oraz chodników z kostki betonowej Polbruk szer. od 1,0 2,0 m. Zaplanowane zostało odwodnienie nawierzchni drogi, wykonanie
kanalizacji dla wprowadzenia w przyszłości kabla światłowodowego,
zlikwidowanie zbędnego uzbrojenia. Zadanie zostało zakończone w
umownym terminie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze
środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 49 /
889 / 2005 z dnia 28 września 2005 roku środki zostały Gminie przyznane.
Ostateczna wartość dofinansowania wyniosła 230.145,39 zł.
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
Koszt zadania ogółem wynosi 2.304.362,57 zł. Projekt został
zakwalifikowany do dofinansowania ze środków strukturalnych w wys.
1.611.303,80 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2006 roku.
Utwardzenie asfaltem nawierzchni drogi w m. Wielkie Rychnowo (k/szkoły
podstawowej)

Zadanie jest planowane do realizacji w 2006r.
Zakłada się przeprowadzenie remontu istniejącego odcinka o nawierzchni
asfaltowej przy użyciu emulsji i grysów oraz wykonanie nawierzchni
bitumicznej z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym jej
utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi
powiatowej w kier. Mlewca.
Źródła finansowania: budżet gminy.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Bukowej
Zadanie zostało zrealizowane w 2004r.
Ul. Bukowa i Głogowa zostały utwardzone kamieniem wap. w ilości 12
kursów. Kamień został ułożony na warstwie odsączającej z piasku.
Prace były wykonane przez mieszkańców Os. Brodnickiego, którzy również
partycypowali w kosztach zakupu piasku.
Z budżetu gminy zostały sfinansowane koszty zakupu i transportu kamienia
wap., krawężników i części piasku oraz korytowania ulicy, regulacji
wysokości studzienek kanalizacji sanitarnej i budowy studzienki deszczowej.
Ogółem wydatki z budżetu gminy wyniosły 28.529,90 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Akacjowej
W 2005r. dokończono utwardzanie ul. Akacjowej. Do tego celu użyto 10
kursów kamienia wapiennego. Kamień ułożono na warstwie odsączającej z
piasku.
Prace były wykonane przez mieszkańców Os. Brodnickiego, którzy również
partycypowali w kosztach zakupu piasku.
Z budżetu gminy zostały sfinansowane koszty zakupu i transportu kamienia
wapiennego, krawężników i części piasku oraz korytowania ulicy.
Ogółem wydatki z budżetu gminy wyniosły 16.461,17 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym ul. Działkowej
W 2004. zakończono utwardzanie ul. Działkowej.
Do tego celu użyto 6 kursów kamienia wapiennego. Kamień został
rozplantowany przez mieszkańców, którzy również zamontowali przekazane
rozbiórkowe krawężniki i wykonali trawniki.
Koszt zakupu kamienia – 6.862,50 zł.
Utwardzenie kamieniem wapiennym co najmniej 15 km dróg, tj. 5 km
rocznie
O ile remonty przy użyciu kamienia wap. spełniają ustalone kryteria, to
sołectwa otrzymują premie w postaci dodatkowego kamienia w dwukrotnej
ilości jaki został zakupiony ze środków sołeckich.

Zgodnie z kryteriami utwardzono w 2004r. ok. 8,5 km dróg, natomiast w
2005r. – ok. 7,5 km. Ogółem wydatki na ten cel w latach 2004-2005
wyniosły – 584.794,31 zł.
Poza tym została przeprowadzona modernizacja drogi Kowalewo Pom., ul.
Drzymały – Szychowo o długości 1.270 mb. Wykonano nawierzchnię 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. Koszt inwestycji
wyniósł 192.285,70 zł.
Na realizacje w/w zadań Gmina otrzymała dotację z FOGR w wysokości
141.000 zł.
Modernizacja chodników, parkingów i dróg na Pl. 700-lecia
Konieczne jest współdziałanie z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

Naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej
Corocznie przeprowadzane są naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych przy
użyciu masy mineralno-bitumicznej.
Wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami
nawierzchni ul. Fosa Jagiellońska (2004r.), ul. Ogrodowej wraz z częścią
parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich (2005r.) oraz część Pl. Wolności
(2005r.).
Ogółem wydatki na w/w roboty wyniosły 59.582,61 zł.
Naprawy cząstkowe dróg gminnych przy użyciu równiarki i kamienia oraz
innych materiałów takich jak żwir, gruz i żużel
Utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich leży w gestii
poszczególnych sołectw, zgodnie z ich statutami.
W 2004r. 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 polegające na ukształtowaniu odpowiednich
profili dróg.
Remonty kamieniem wapiennym przeprowadzono w 19 sołectwach
wykorzystując w tym celu 217 kursów kamienia wapiennego, tj. 5.425 ton.
Sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji zakupiły 79 kursów
kamienia wapiennego. Koszt jednego kursu został pokryty przez mieszkańca
Sołectwa Chełmonie. Ponadto przedsiębiorca z Elzanowa zakupił i dostarczył
100 ton kamienia.

Sołectwo Mlewo przeprowadziło remonty dróg przy użyciu kamienia
wydobywanego w żwirowni. Remont spełnił kryteria dot. przyznania premii,
Sołectwo otrzymało dodatkowe 100 t kamienia łamanego i 200 t żwiru.
Urząd Miejski także sfinansował 2/3 kosztów pracy walca drogowego.
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.
W 2005r. w 7 sołectwach drogi zostały wyremontowane żużlem w ilości 783
ton. Równiarką remontowano drogi w 14 sołectwach oraz na Osiedlach
Brodnickim i J. Kochanowskiego. Remonty kamieniem wapiennym
przeprowadzono w 19 sołectwach wykorzystując w tym celu 241 kursów
kamienia wapiennego, tj. 6.507 ton. Koszt jednego kursu pokrył
mieszkaniec Sołectwa Chełmonie.
Remonty chodników znajdujących się na terenie miasta
W 2004r. wyremontowano chodnik przy drodze wojewódzkiej na ul.
Odrodzenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Mikołaja do ul.
Działkowej.
W 2005r. przeprowadzono remont chodnika wokół parku na Pl. Wolności i
wybudowano chodnik przy drodze powiatowej na ul. Chopina na odcinku od
ul. Batalionów Chłopskich do wjazdu na teren gimnazjum.
Płytki polbrukowe, krawężniki i obrzeża niezbędne do remontów chodników
leżących przy drodze wojewódzkiej i powiatowej zostały dostarczone przez
zarządców tych dróg. Koszty pozostałych materiałów i robót zostały
sfinansowane z budżetu gminy.
W 2005r. GDDKiA Rejon w Torunia przeprowadziła remont chodników na ul.
23-Stycznia (od mostu do skrzyżowania z ul. 1-Maja – lewa strona jadąc w
kier. Brodnicy, od mostu do banku – prawa strona).
Wydatki z budżetu wyniosły – 62.041,24 zł.
Budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Szychowa o długości
1620 m.
Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w ramach schematu 4.3
programu SAPARD p.n. Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach
wiejskich. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę w następstwie czego
podpisana została umowa z ARiMR Oddział Regionalny w Toruniu na
dofinansowanie zadania w wysokości 129.963,86 zł. Budowa ścieżki
rowerowej wykonywana była przez firmę PHU-P „MURABET” z Golubia -

Dobrzynia w okresie od lipca do września 2004 r. Poniesione nakłady
finansowe ogółem – 293.112,23 zł.
Budowa ścieżki rowerowej z Frydrychowa do Pluskowęs.
Kontynuując program poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach
publicznych zaplanowano budowę kolejnego ciągu pieszo - rowerowego
wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku: Frydrychowo – Pluskowęsy. W
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dokonano wyboru
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „MURABET” z
siedzibą przy ulicy Sokołowskiej 38 w Golubiu - Dobrzyniu za cenę brutto
531.482,14 zł.
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. Inwestycja została zakończona i oddana do
użytku.
Budowa ścieżki rowerowej z Kowalewa Pomorskiego do Bielska.
Zadanie jest uzależnione od uzyskania zgody właścicieli nieruchomości,
przez które ma przebiegać chodnik, oraz od zgody na partycypowanie w
kosztach przez Zarządcę drogi.
Wymiana sieci wodociągowej na odcinku 1,3 km w Wielkim Rychnowie
W roku 2005 Gmina złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu na
wymianę sieci wodociągowej na odcinku 2.332 mb w miejscowości Mariany i
Wielkie Rychnowo. Realizacja w 2006r.
Działania dot. rozwoju kultury, sportu, oświaty
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w W.Rychnowie
Z uwagi na znaczne zaniżenie terenu przeznaczone pod boisko sportowe,
teren ten jest sukcesywnie nawożony ziemią i zagęszczany.
Wymiana stolarki okiennej w części Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące
Wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PVC, wymieniono również
parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne do szkoły
Docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji w Szkole Podstawowej w
Kowalewie Pom.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie docieplono ścian i nie
wykonano nowej elewacji. Zadanie ujęto w planie budżetowym na rok 2006

Wyposażenie sali gimnastycznej w budynku gimnazjum oraz doposażenie
pozostałych szkół i placówek oświatowych w miarę potrzeb
Hala sportowa z zapleczem w Publicznym Gimnazjum została w pełni
wyposażona (zadanie zakończono), poprawa warunków nauczania w innych
szkołach następowała na dotychczasowych zasadach tj. w miarę
posiadanych środków.
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 Wielkiej 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.
Dofinansowanie 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 na dany rok budżetowy 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.

Dzięki przyznanym środkom dyrektorzy mogą kierować swoich nauczycieli
na kursy i seminaria zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia
nauczycieli.
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 dydaktyczno-wychowawcze.
Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły jest
zobowiązany do corocznego ustalania regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
Zabieganie o rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego na wniosek grupy
inicjatywnej
Żadna grupa inicjatywna nie zwróciła się z wnioskiem o rozwój szkolnictwa
ponadpodstawowego
Pedagogizacja rodziców
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 omawiane były
problemy związane z patologia społeczną, higieną i agresją wśród
młodzieży.
Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, Gminna Poradnia
Pedagogiczno-Logopedyczna, Świetlica Socjoterapeutyczna, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
W ramach zajęć lekcyjnych i profilaktycznych przy wykorzystaniu budżetów
poszczególnych szkół (budżet gminy) bez dodatkowych nakładów
Edukacja ekologiczna
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 potwierdza sołtys
sołectwa W. Łąka.
Dokształcanie mieszkańców w ramach kursów i szkoleń
W roku 2005 szkoły nie uczestniczyły w kursach organizowanych przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy okazji których
mieszkańcy mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Modernizacja stadionu miejskiego w Kowalewie Pomorskim
Złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji stadionu w ramach ZPORR
został przez panel ekspertów odrzucony z przyczyn formalnych. Aktualnie
przygotowywane są dokumenty planistyczne dot. budowy Centrum
Rekreacji i Sportu i poszukiwany jest teren pod jego lokalizację. W związku
z planowaną budową Centrum na istniejącym stadionie będą prowadzone
remonty tylko w zakresie bieżącego jego utrzymania w tym modernizacja
płyty głównej z jej docelowa trwałością na 3-4 lata, rozpoczęcie prac jest
planowane po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej.
Nadbudowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom. posiada dokumentację
techniczną wraz z pozwoleniem na budowę na modernizację M-GOK w
Kowalewie Pom. (nadbudowa). Wniosek o pozyskanie środków EFRR został
złożony na Działanie Priorytetu III działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie w
dniu 09.12.2005r.

Działania dot. poprawy sytuacji ekonomicznej ludności gminy
Organizacja zatrudnienia subsydiowanego
Urząd Miejski wraz z jednostkami podległymi, przy dofinansowaniu ze
strony Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, tworzył
dodatkowe miejsca pracy dla osób poszukujących pracy.
Bezrobotni otrzymywali propozycje zatrudnienia, w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu - od czerwca 2004 roku – w ramach
instrumentów rynku pracy takich jak:
5.prace interwencyjne
6.roboty publiczne
7.staże i umowy absolwenckie
8.przygotowania zawodowe
W przypadku organizacji prac interwencyjnych bądź robót publicznych,
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu, refundował pracodawcy
część kosztów zatrudnienia pracowników .
Natomiast organizacja staży absolwenckich i przygotowania zawodowego
finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego bądź ze
środków Funduszu Pracy. Absolwenci odbywający staż korzystali z
możliwości praktycznego nabywania umiejętności wykonywania określonych
zadań. Osoby skierowane na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
otrzymali szansę pozyskania nowych umiejętności dostosowanych do
potrzeb rynku pracy.
Organizacja giełd pracy, Klubów pracy, utworzenie Gminnego Centrum
Informacji dla
bezrobotnych
Od 5 października 2005 roku na terenie Gminy Kowalewo Pom. zaczęło
funkcjonować Gminne Centrum Informacji „Drogowskaz”, które powstało
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy – w ramach
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
Głównym zadaniem GCI będzie umożliwienie społeczności lokalnej dostępu
do
szerokiej
gamy
usług
teleinformatycznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem informacji dotyczących rynku pracy (ofert pracy, możliwości
podjęcia działalności gospodarczej). W GCI bezrobotny będzie mógł uzyskać
informacje, gdzie i jak szukać pracy, jak skorzystać z serwisów
internetowych
oraz
uczestniczyć
w
spotkaniach
i warsztatach,
organizowanych przez GCI.

Szkolenia i przekwalifikowania

Realizacja zadań z zakresu ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy” określiła m.in. organizację szkoleń jako podstawowe usługi
rynku pracy. Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu –
Dobrzyniu , na bieżąco informowaliśmy osoby bezrobotne o prowadzonych
naborach na różnorodne kursy i szkolenia.
Również działające na terenie naszej Gminy Młodzieżowe Biuro Pracy
organizowało szkolenia
m.in. z zakresu rozpoczęcia działalności

gospodarcze - „Mała przedsiębiorczość „ w których uczestniczyło 25 osób;
kurs dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i wolontariuszy
pracujących w Gminnym Centrum Informacji , kurs zorganizowany przy
współpracy OHP Toruń i Centrum Oświaty dla Dorosłych z
zakresu
„umiejętności poruszania się na rynku pracy”.
Od listopada 2004 roku Urząd Miejski w Kowalewie Pom. przy współpracy
jednostek podległych i Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu
stworzył dodatkowe miejsca pracy dla długotrwale bezrobotnych , poprzez
organizację nowej formy aktywizacji tj. przygotowania zawodowego w
miejscu pracy. Zatrudnieni
bezrobotni , w ramach przygotowania
zawodowego, skorzystali z możliwości nabycia nowych umiejętności ,
zwiększających szansę na zatrudnienie według nowych potrzeb rynku pracy.
Zwiększenie zatrudnienia poza dofinansowaniem ze środków Funduszu
Pracy
Rada Miejska podjęła stosowne uchwały o zastosowaniu ulg podatkowych
dotyczących podatku od nieruchomości tj. gruntów, budynków i budowli dla
zakładów , które podejmowały działania mające na celu zmniejszenie
bezrobocia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pom. oraz
uchwałę o zwolnieniu z opłaty
za
wpis
do ewidencji działalności
gospodarczej, w przypadku osób podejmujących taką działalność po raz
pierwszy.
Do tej pory z takiej ulgi skorzystało jedno przedsiębiorstwo tj. Toruńskie
Zakłady Materiałów Opatrunkowych, które wybudowały halę fabryczną we
Frydrychowie.
Opieka społeczna
Zadania określone w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 w
zakresie pomocy społecznej są realizowane zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. Do 30.04.2004r zakres zadań określała ustawa o pomocy
społecznej z dnia 29 listopada 1990r. (t. j. Dz. U Nr 64, poz. 414 z 1998r.)
z późn. zmianami. Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. Nr 64, poz.593/
wprowadzając znaczne zmiany zwłaszcza w zakresie realizacji i
finansowania zadań. Ustawa ta określa zadania zlecone gminie oraz zadania
własne gminy.
Jednym z zadań gminnych jest zapewnienie schronienia osobom
bezdomnym.
W tym zakresie został utworzony Punkt Noclegowy
mieszczący się na terenie bazy ZGKiM w Kowalewie Pom.
W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią
odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień
oraz łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, prowadzone są
zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
W zakresie walki z niedożywieniem społeczeństwa i jednocześnie z
marnotrawstwem żywności , polegającej między innymi, na odzyskaniu od
producentów i handlowców pełnowartościowych partii żywności z nadwyżek
produkcyjnych i handlowych podjęto współpracę z Toruńskim Bankiem
Żywnościowo Rzeczowym.

Współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia
opracowywane są programy tematyczne w związku z którymi pozyskujemy
dodatkowe środki między innymi na dożywianie dzieci, wypoczynek letni,
profilaktykę , pomoc dzieciom niepełnosprawnym .
Pomoc społeczna to nie tylko wypłata świadczeń pieniężnych.
Istotą pomocy społecznej jest praca socjalna – próba pomocy , aktywizacji
osób i rodzin w celu rozwinięcia, wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej.
Pracę socjalną prowadzi się również ze społecznością lokalną mającą na
celu współpracę i koordynację działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka szczególny nacisk kładą na
niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ze względu na rozszerzenie
się tegoż zjawiska. W tej kwestii znacząco została rozszerzona współpraca
z Policją, Sądem Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu, Kuratorami Sądowymi,
Pedagogami Szkolnymi i Dyrektorami Szkół.
Z początkiem roku 2005r. zaczął działać w Kowalewie Pomorskim Punkt dla
Ofiar Przemocy.
Należy nadmienić, iż część zadań z dotychczas obowiązującej ustawy
o pomocy społecznej przeniesiono do systemu świadczeń rodzinnych.
Zostały przeniesione m.in. następujące formy pomocy: zasiłek stały z
tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski,
zasiłek okresowy
gwarantowany, macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy, zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne. Zasiłki te zostały przekształcone w dodatki do
zasiłków rodzinnych oraz w świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.
Od 1 maja 2004r. zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych gmina
stała się jednym z realizatorów świadczeń rodzinnych (na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie zadania te realizowane są przez Ośrodek pomocy
Społecznej). Przejmowanie zadań związanych z realizacją tych świadczeń
trwać będzie do 31 sierpnia 2006r. Z dniem 1 września 2006r. roku gmina
stanie się jedynym realizatorem
zasiłków rodzinnych i dodatków do
zasiłków tj.
- z tyt. urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych - samotnego wychowywania dziecka
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- wychowania w rodzinie wielodzietnej
oraz świadczeń opiekuńczych tj:

-

świadczenia pielęgnacyjnego
zasiłku pielęgnacyjnego
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Od 1 września 2005 r. przyjęto do realizacji zadania określone w
ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.
W celu usprawnienia i poprawienia warunków pracy ze środków
gminnych jak i przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego wyremontowano
budynek po starej przychodni przy ul . Plac Wolności 3, gdzie z dniem 1
czerwca 2005r przeniesiono Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a
z dniem 1 września Świetlicę Socjoterapeutyczną i Punkt Konsultacyjno
Informacyjny. W związku z nałożeniem tut. Ośrodkowi nowych zadań
związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
zakupiono dwa komputery, jedną drukarkę. Zmodernizowano system
informatyczny „Pomost ”. Było to niezbędne w celu
wykonywania
prawidłowej pracy .

Działania dot. poprawy stanu usług społecznych
Usuwanie barier architektonicznych poprzez wykonanie projektu podjazdu
dla osób niepełnosprawnych, w tym windy.
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w nowym budynku SP
ZOZ
zakończono zainstalowanie dźwigu (windy) dla osób niepełnosprawnych

Uporządkowanie terenu znajdującego się nad byłą szlakownią przy kotłowni
nowego budynku -w celu przygotowania parkingu dla pojazdów pacjentów i
osób dowożących pacjentów niepełnosprawnych
poszerzenie wjazdu na posesję wraz z usunięciem drzew usytuowanych przy
drodze wewnętrznej
Z początkiem roku 2005 budynek starej przychodni SP ZOZ w Kowalewie
Pom. został
przekazany Gminie gdzie zostało wykonane:
- usunięcie drzew usytuowanych przy drodze wewnętrznej i wokół budynku
- wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV (13.989,24 zł środki
MGOPS -18 okien w MGOPS i Świetlicy Socjoterapeutycznej -parter i piętro,
6.427,00 zł środki z budżetu gminy -4 okna urząd )
- położenie chodnika wzdłuż budynku
- wymiana bramy wjazdowej
- naprawa nawierzchni wjazdowej

Wykonanie drogi wewnętrznej polegającej na jednokierunkowym ruchu
pojazdów dowożących niepełnosprawnych pacjentów do przychodni ( wjazd
od strony przychodni ogólnej, dalej objazd za nowym budynkiem, wyjazd
bramą przy Warsztatach Terapii zajęciowej
- Planowano rok 2004 nie wykonano zadania
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV w SP ZOZ w
Wielkim Rychnowie -Planowano rok 2005 - nie wykonano zadania
Remont i malowanie elewacji budynku (naprawa tynków, uzupełnienie
brakujących oraz czyszczenie cegieł) przychodni
w Kowalewie
Pom. Planowano rok 2004 - nie wykonano zadania

