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UCHWAŁA NR 125/XX/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

zmieniaj ąca uchwałę Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007
roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 — 2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z pó źn. zmi) uchwala co nast ępuje:

1 W uchwale Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007
roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 - 2013
wprowadza się następuj ące zmiany: Część załącznika do uchwały „Zadania własne gmin",
otrzymuje brzmienie za łącznika do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3 Uchwała wchodzi w życiem z dniem podj ęcia.

)

Wiceprzewodnicz ąca Rady
Powiaty Bydgoskiego
Maria Kulczyk

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214,
poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
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Uzasadnienie
Plan Rozwoju Lokalnego przyj ęty został Uchwałą Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu
Bydgoskiego dnia 28 grudnia 2007 roku. Zmiany w Dokumencie wynikaj ą z wniosków
na bieżąco nadsyłanych przez urz ędy miast i gmin.
Dzięki wprowadzeniu przedmiotowych zmian gminy b ędą miały możliwość ubiegania
się o środki z Unii Europejskiej w zakresie jaki zosta ł przyj ęty w Planie Rozwoju Lokalnego.
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Załącznik do uchwały Nr 125/XX/08

Rady Powiatu Bydgoskiego z dn. 29.04.2008r.

„ZADANIA WŁASNE GMIN"
Białe Błota
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania
„

„Rozwój systemu dróg gminnych
(ul. Centralna, Kruszy ńska,
Słoneczna) łączących drogę
ekspresową S-5 w m. Kruszyn
Krajeński, z droga wojewódzką nr
223 w m. Białe Błota

2007 - 2009

7.097.600

„Rozbudowa systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Białe Błota w
sołectwach: Lisi Ogon, Łochowo —
Łochowice"

2008 - 2012

30.680.000 1

Budowa kompleksu sportowego
wraz z basenem jako czynnik
podnoszący atrakcyjno ść Gminy
Białe Błota
Modernizacja nawierzchni do TLH
(ul. Biznesowa) w miejscowo ści

2007-2010

2.515.616

2007-2009

1776.044,4

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
EFRR
4.244.743,06 zł
2.764.762,04

16.010.000

1.004.038,64

Zgodność
projektu ze
strategiami

zgodne

- poprawa zagospodarowania w infrastruktur ę
techniczn ą związaną z transportem drogowym,
- zwiększenie dostępności zewnętrznej regionu,
- poprawa bezpiecze ństwa pieszego i ko łowego.

EFRR
14.670.000

zgodne

Fundusz
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
ERDF
704.005,76

zgodne

- likwidacja 5.000 szamb, przy łączenie do
kanalizacji około 5.000 posesji,
- poprawa dost ępności do systemu rozbudowanej
kanalizacji w so łectwach: Lisi Ogon, Łochowo —
Lochowice,
- ograniczenie zewn ętrznych kosztów
środowiskowych,
- podniesienie atrakcyjno ści Gminy, a tym samym
rozwoju gospodarczego.
- zwiększenie potencjału infrastruktury sportowej,
- poprawa atrakcyjno ści Gminy,
- rozwój sportowy w Gminie,
- powstanie nowych miejsc pracy
— poprawa zagospodarowania w infrastruktur ę techniczn ą

EFRR

zgodne

zgodne

zwi ązaną z transportem drogowym,
- zwi ększenie dostępności zewn ętrznej regionu,
- poprawa bezpiecze ń stwa pieszego i ko łowego.

Przyłęki

Poprawa komunikacji drogowej
poprzez budow ę drogi powiatowej
Ciele Osiedle - Trzciniec

2008-2010

7.000.000 1

50 % - powiatu

Oczekiwane rezultaty

- poprawa zagospodarowania w infrastruktur ę
techniczn ą związaną z transportem drogowym,
- zwiększenie dostępności zewn ętrznej regionu,
- poprawa bezpiecze ństwa pieszego i ko łowego.
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Dabrowa Chełmińska
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Modernizacja systemu zaopatrzenia w
wodę oraz budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy D ąbrowa
Chełmińska — budowa kanalizacji
sanitarnej Dabrowa Che łmińska —
Boluminek, Wałdowo Królewskie —
Nowy Dwór, Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Ostromecko Oś.
Zarasta, Pod Gruszą ul Kolejowa,
budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Strzyzawa, modernizacja SUW w
Dąbrowie Chełmińskiej, Nowym
Dworze i Gzinie
Asfaltowanie dróg gminnych w
Dąbrowie Che łmińskiej,
Otowicach, Ostromecku,
Strzyżawie, Janowie, Czarzu,
Czemlewie.
Utwardzanie dróg powiatowych
Janowo-Rafa

2008 - 2015

Budowa obwodnicy w
miejscowości Ostromecko w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 551
Modernizacja systemu
komunikacyjnego drogi
powiatowej Ostromecko —
Morgowina - Skończ Czarże —
Kokocko 1540C i 1601C
Rekultywacja gminnego
wysypiska odpadów komunalnych
we wsi Bolumin

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
pozyskania
tym z bud żetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
15.000.000
31.200.000z1
16.200.000A
EFRR

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodny

- uregulowanie gospodarki wodno — ściekowej na
terenie gminy,
- poprawa stanu środowiska;
- poprawa warunków inwestycyjnych,
- likwidacja nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych,
- uregulowanie poziomu ci śnienia wody w sieci
wodociągowej,
- modernizacja sieci wodociągowej,

2007-2013
w trakcie
realizacji

4.000.000zł

2.000.000zł

2.000.000
EFRR

zgodny

- poprawa stanu technicznego dróg
- zmniejszenie ilo ści nieszczęśliwych wypadków i
kolizji
- skrócenie czasu przejazdu drogami

2008-2013
w trakcie
realizacji

1.400.000z1

700.000zł

700.000zł
EFRR

zgodny

2008-2015

3.500.000z1

2.000.000zł

1.500.000
EFRR

zgodny

2008-2013

8.000.000z1

4.000.000zł

4.000.000zł
EFRR

zgodny

- poprawa stanu technicznego dróg
- zmniejszenie ilości nieszczęśliwych wypadków i
kolizji
- skrócenie czasu przejazdu drogami
- wyprowadzenie ruchu ko łowego z centrum
zabytkowej miejscowo ść
- rozwój turystyki
- poprawa stanu technicznego dróg
- zmniejszenie ilo ści nieszczęśliwych wypadków i
kolizji
- skrócenie czasu przejazdu drogami

2008-2012

600.000z1

300.000zł

300.000zł
EFRR

zgodny

- uregulowanie gospodarki odpadami na terenie
gmin
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

- poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie
gminy,
- rozwój turystyki,
podniesienie sprawno ści fizycznej dzieci i
młodzieży;
- poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie
gminy
- rozwój turystyki,
Podniesienie sprawno ści fizycznej dzieci i
młodzieży
- wzrost liczby dzieci korzystaj ących z zaj ęć
pozalekcyjnych
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno — kulturalnych
lokalnej społeczno ści,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój

Budowa Boiska do pi łki nożnej w
Dąbrowie Chełmińskiej

2009 — 2011

700.000zł

350.000zł

350.000zł
PROW

Zgodny

Budowa zespo łu boisk sportowych
w miejscowości Bolumin

2009 — 2013

1.000.000zł

500.000z1

500.000z1
PROW

Zgodny

Przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Rafa
Przebudowa i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w So łectwa Ołowice
Przebudowa i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Bolumin

2009 — 2011

300.000z1

150.000zł

Zgodny

2009 — 2011

700.000zł

350.000zł

2009 - 2013

700.000zł

350.000z1

150.000zł
PROW
350.000zł
PROW
350.000z1
PROW

Zgodny
Zgodny

tożsamości wiejskiej;
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Koronowo
Termin
realizacji

Nazwa planowanego dzia łania

Budowa i przebudowa ulic Al.
Wolności i Przemysłowej
instrumentem poprawy
dostępności do koronowskiego
ośrodka aktywno ści gospodarczej
Etap I- ul. Al. Wolno ści
Etap II — ul. Przemysłowa
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Wtelno,
Gościeradz, Koronowo, Okole,
Stary Dwór
Zadanie I
Zadanie II

2008-2009

2008-2009

Rozbudowa Zespo łu Szkół w
Wierzchucinie Królewskim
unowocze śnienie i uzupełnienie o
brakuj ące pomieszczenia
dydaktyczne, pracownie
specjalistyczne, sal ę gimnastyczn ą
oraz niezb ędne zaplecze socjalno
techniczno administracyjne
—

-

-

Całkowity
koszt zadania

Źród ła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

7 165 539,00

3 582 769,50

3 582 769,50
( EFRR )

3.326.358,60
3.839.180,40

1.663.179,30
1.919.590,20

1.663.179,30
1.919.590,20

6.110.000,00

2 973 263,83

2.162.770,21
(EFRR)

1.784.459,57
4.325.540,43

1.784.459,57
2.162.770,22

0,00
2.162.770,21

8.230.000z1

4 115 000,00

4 115 000,00
( EFRR )

Zgodność
projektu ze
strategiami

zgodne

zgodne

Oczekiwane rezultaty

- wzrost długości dróg gminnych o dobrym
standardzie nawierzchni,
- pojawienie się nowych działalności
gospodarczych oraz utworzenie nowych miejsc
pracy,
- poprawa warunków inwestycyjnych
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilości oczyszczanych ścieków,
- zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych,
- wzrost ogólnej d ługości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby u żytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
powstanie nowych działalności gospodarczych.
wzrost poziomu dost ępności do infrastruktury
oświatowej o wysokim standardzie,
zwiększenie powierzchni edukacyjnej i sportowej na
terenie gminy,
z
- wzrost liczby dzieci korzystaj ących
wybudowanej infrastruktury edukacyjno-sportowej,
zwi ększenie liczby osób, które na miejscu uko ńczą
szkołę podstawową i gimnazjum,
rozwój funkcji o światowej oraz sportowo-rekreacyjnej
gminy i regionu,
-zwi ększenie liczby imprez, sportowych i kulturalnych,
wzrost liczby uczestników tych imprez,
- podniesienie sprawno ści fizycznej dzieci oraz poprawa
stanu ich zdrowia,
-

2008 2009
-

zgodne

-

-

-
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Nazwa planowanego dzia łania

Budowa i przebudowa drogi
powiatowej 1514 C — M ąkowarsko
— sokole Kuźnica — Koronowo
wraz z budową ścieżki pieszorowerowej

Przebudowa ulic Letniskowa, Al.
Jana Pawła II wraz z budow ą
chodnika i ścieżki pieszorowerowej oraz budowa
nawierzchni ulic ODJ PONAR KORONOWO

Rozbudowa i rekultywacja
składowiska odpadów
komunalnych w Srebrnicy

Wartość szacunkowa zadania

Termin
realizacji

2009-2010

Całkowity
koszt zadania
„

29.000.000*

2009-2010

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
14 500 000,00

14 500 000,00
( EFRR)

zgodne

I 781 198,00

1 781 198,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

1 310 288,70

3 057 340,30
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

3.562.396,00
*

2008-2011

4 367.629,00
*

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

- wzrost długości dróg powiatowych o dobrym
standardzie nawierzchni, wzrost ogólnej
długości pieszo-rowerowej na terenie gminy,
- rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- wzrost ruchu turystycznego,
- poprawa warunków komunikacyjnych,
wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
drogowego oraz zmniejszenie liczby zdarze ń
drogowych,
- wzrost dostępności terenów turystycznych
obj ętych projektem dla odwiedzaj ących,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
- pojawienie si ę nowych działalności
gospodarczych oraz utworzenie nowych miejsc
pracy.
- poprawa warunków komunikacyjnych oraz wzrost
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- wzrost dostępności terenu obj ętego projektem,
- skrócenie czasu przejazdu na odcinkach dróg
objętych projektem,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
sprzyjaj ących tworzeniu nowych miejsc pracy,
- rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu.
- racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie
gminy,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia gruntów,
- poprawa jako ści powietrza atmosferycznego,
- zwiększenie atrakcyjno ści turystycznej gminy,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców,
- wzrost stopnia zagospodarowania i odzysku
surowców z odpadów (recykling),
- zwiększenie powierzchni zrekultywowanych
gruntów.
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Nazwa planowanego dzia łania

Budowa i przebudowa ulic OM
1000-lecia oraz ulicy Okr ężnej i
Nowotki w Koronowie

Budowa wodociągu i kanalizacji
sanitarnej Pieczyska

Budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kasprzaka i ulic przyległych
w Koronowie

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

2008-2009

2 850 000,00
*

1 425 000,00

1 425 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2008-2010

2 000 000,00
*

1 000 000,00

1 000 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2009-2010

430 000,00*

215 000,00

215 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Oczekiwane rezultaty

- poprawa warunków komunikacyjnych oraz wzrost
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- wzrost dostępności terenu obj ętego projektem,
- zwiększenie długości dróg gminnych o dobrym
standardzie nawierzchni,
- skrócenie CZASU przejazdu na odcinku drogi
obj ętym projektem,
- rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu.
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska
guntowo — wodnego,
- wzrost ilości oczyszczanych ścieków,
- wzrost ogólnej długości sieci wodoci ągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby użytkowników sieci wodoci ągowej
oraz kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
pojawienie się nowych działalności gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilo ści oczyszczanych ścieków,
- wzrost ogólnej długości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- powstanie nowych działalności gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
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Nazwa planowanego dzia łania

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
i chodnika
Tryszczyn- Wtelno

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

2009-2011

1 200.000,00
*

600 000,00

600 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2008-2010

2 500.000,00
*

1 250 000,00

1 250 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2007-2009

1 090 000,00
*

545 000,00

545 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Budowa drogi Serock- Glinki

Budowa wodociągu i kanalizacji
dla OM Tuszyny w Koronowie

Oczekiwane rezultaty

- wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zwiększenie ogólnej długości chodników na
terenie gminy,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
sprzyjaj ących tworzeniu nowych miejsc pracy,
- powstanie nowych działalności gospodarczych,
- rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- wzrost ruchu turystycznego.
- wzrost długości dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej,
- skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
-wzrost dostępności terenu obj ętego
projektem,
- powstanie nowych dzia łalności gospodarczych,
- wzrost natężenia mchu drogowego,
-rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwiększenie bezpiecze ństwa uczestników
ruchu drogowego,
- poprawa warunków do inwestowania.
- wzrost ogólnej długości sieci wodociągowej,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilo ści oczyszczanych ścieków,
- zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych,
- wzrost ogólnej długości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
powstanie nowych działalności gospodarczych.
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Nazwa planowanego dzia łania

Przebudowa nawierzchni ulic z
poprawą stanu gospodarki wodnościekowej w starej cz ęści miasta
Koronowa

Kanalizacja sanitarna WiskitnoWierzchucin KrólewskiKrąpiewo-Byszewo-SalnoWięzowno-Koronowo

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

2008-2010

10 000 000*

5 000 000,00

5 000 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2009-2013

8 000 000,00
*

4 000 000,00

4 000 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2008-2011

kosztorys w
opracowaniu

50 %
wartości
kosztorysowej

50 %
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Gazyfikacja gminy Koronowo

Oczekiwane rezultaty

- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska
gruntowo — wodnego,
- wzrost ilości oczyszczanych ścieków,
- wzrost ogólnej d ługości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dost ępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
pojawienie się nowych działalności gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilo ści oczyszczanych ścieków,
- wzrost ogólnej d ługości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dost ępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby u żytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących
w otoczeniu projektowanej sieci,
- powstanie nowych działalności gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
- pojawienie się na terenie gminy nowego typu
infrastruktury w postaci sieci gazowniczej,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
- pojawienie si ę nowych działalności
gospodarczych i nowych miejsc pracy.
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

gminnej
Przebudowa
drogi
Buszkowo- Łąsko Wielkie

2009-2011

500 000,00*

250 000,00

250 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Mąkowarsku

2009-2010

1 000 000,00
*

500 000,00

500 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2010-2011

2 500 000,00
*

1 250 000,00

1 250 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Uregulowanie gospodarki
ściekowej w M. Lucim , Nowy
Dwór, Buszkowo

Oczekiwane rezultaty

- wzrost długości dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej,
- skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
- wzrost dostępności terenu obj ętego
projektem,
- powstanie nowych dzia łalności
gospodarczych,
- wzrost natężenia ruchu drogowego,
- rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwiększenie bezpiecze ństwa uczestników
ruchu drogowego,
- poprawa warunków do inwestowania.
- zwiększenie powierzchni edukacyjnej i sportowej
na terenie gminy,
- wzrost liczby dzieci korzystaj ących z
wybudowanej infrastruktury edukacyjno-sportowej,
- rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej gminy i
regionu,
- zwiększenie liczby imprez, sportowych i
kulturalnych, wzrost liczby uczestników tych
imprez,
- podniesienie sprawno ści fizycznej dzieci oraz
poprawa stanu ich zdrowia,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilo ści oczyszczanych ścieków,
- wzrost ogólnej d ługości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dost ępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby u żytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących
w otoczeniu projektowanej sieci,
- powstanie nowych dzia łalności gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
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Nazwa planowanego dzia łania

Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej dla OM
Samociążek przy ul.
Pomianowskiego w Koronowie

Termin
realizacji

Źródła finansowania
Środki do
Całkowity koszt Udział gminy, w
pozyskania
tym z budżetu
zadania
(nazwa
państwa lub
funduszu)
inne

Zgodność
projektu ze
strategiami

2009-2011

b.d.

50 %
wartości
kosztorysowe

50 %
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej w Samoci ążku

2008-2011

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

Budowa krytej p ływalni w
Koronowie

2010-2012

16.000.000,00*

8 000 000,00

8 000 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Oczekiwane rezultaty

- wzrost ogólnej d ługości sieci wodociągowej,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilości oczyszczanych ścieków,
- zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych,
- wzrost ogólnej długości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby u żytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
powstanie nowych działalności gospodarczych.
- wzrost ogólnej d ługości sieci wodociągowej,
- zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska gruntowo — wodnego,
- wzrost ilo ści oczyszczanych ścieków,
- zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych,
- wzrost ogólnej długości sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy,
- zwiększenie powierzchni gminy z dostępem do
sieci kanalizacji sanitarnej,
- wzrost liczby u żytkowników sieci kanalizacyjnej,
- poprawa klasy czysto ści wód leżących w
otoczeniu projektowanej sieci,
- poprawa warunków inwestycyjnych,
powstanie nowych dzia łalności gospodarczych.
- zwiększenie publicznej ogólnodost ępnej
powierzchni sportowej na terenie miasta-gminy
- wzrost liczby mieszka ńców uprawiaj ących sport,
- podniesienie sprawno ści fizycznej i poprawa stanu
zdrowia mieszka ńców.
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
pozyskania
tym z bud żetu
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

Utworzenie strefy rekreacji
dziecięcej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Koronowie

2008-2009

2 113.018,21
*

317 001,17

1 796 017,04
( Mechanizm
Finansowy
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
/Norweski
Mechanizm
Finansowy)

zgodne

Strefa przemys łowa w
Koronowie — wyposażenie w
infrastrukturę techniczn ą

2008-2010

12 000 000,0
0*

1 800 000,00

10 200 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2010-2012

2 100 000,00
*

1 050 000,00

1 050 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

Budowa ulic na OM Kotomierska
w Koronowie- ulice Nadrzeczna,
Strumykowa, Pogodna,
Pochmurna, Słoneczna

Oczekiwane rezultaty

- zwiększenie publicznej ogólnodost ępnej
powierzchni sportowej otwartej na terenie miastagminy do prowadzenia rozgrywek zespołowych i
zaj ęć sportowych,
- spadek przeci ążenia istniej ącej bazy sportowej,
- ułatwienie dostępu mieszkańcom do
nowoczesnego sprz ętu sportowego,
- wzrost liczby mieszka ńców uprawiaj ących sport,
- podniesienie sprawno ści fizycznej i poprawa stanu
zdrowia mieszkańców,
- wzrost liczby imprez sportowo-rekreacyjnych,
- wzrost liczby uczestników tych imprez.
- wzrost długości infrastruktury technicznej na
terenie gminy;
- wzrost ilości terenów inwestycyjnych
- powstanie nowych dzia łalności gospodarczych
- powstanie nowych miejsc pracy.

- wzrost długości dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej,
-skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
-wzrost dost ępności terenu obj ętego
projektem,
- powstanie nowych dzia łalności
gospodarczych,
- wzrost natężenia ruchu drogowego
-rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwi ększenie bezpiecze ństwa uczestników
ruchu drogowego.
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Nazwa planowanego dzia łania

Budowa drogi Wtelno-BytkowiceSalpo

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

2010-2012

5 000 000,00
*

2 500 000,00

2 500 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2011-2013

3 000 000,00
*

1 500 000,00

1 500 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego )

zgodne

2008-2009

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

Budowa drogi Salno-Gogolin

Odnowa wsi w Mąkowarsku

Oczekiwane rezultaty

- wzrost długości dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej,
- skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
-wzrost dost ępności terenu obj ętego
projektem,
- powstanie nowych dzia łalności
gospodarczych,
- wzrost natężenia ruchu drogowego,
-rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwiększenie bezpiecze ństwa uczestników
ruchu drogowego.
- wzrost długości dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej,
-skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
-wzrost dost ępności terenu obj ętego
projektem,
- powstanie nowych dzia łalności
gospodarczych,
- wzrost nat ężenia ruchu drogowego,
-rozwój funkcji turystycznej gminy i regionu,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego.
- podniesienie standardu życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjno ści turystycznej
miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno kulturalnych
lokalnej społeczno ści,
- rozwój to żsamości społeczności wiejskiej i
zachowania dziedzictwa kulturowego.
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

Odnowa wsi w Wiskitnie
2008-2009

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

2008-2009

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

2008-2009

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

2008-2009

b.d.

25 %
wartości
kosztorysowej

75%
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz Rolny
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

zgodne

Odnowa wsi w Tryszczynie

Odnowa wsi w Samoci ążku

Odnowa wsi w Byszewie

Oczekiwane rezultaty

- podniesienie standardu życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej
miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno kulturalnych
lokalnej społeczności,
- rozwój to żsamości społeczności wiejskiej i
zachowania dziedzictwa kulturowego.

- podniesienie standardu życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjno ści turystycznej
miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno kulturalnych
lokalnej społeczności,
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i
zachowania dziedzictwa kulturowego.

- podniesienie standardu życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjno ści turystycznej
miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno kulturalnych
lokalnej społeczno ści,
- rozwój to żsamości społeczno ści wiejskiej i
zachowania dziedzictwa kulturowego.

- podniesienie standardu życia na wsi,
- podniesienie atrakcyjno ści turystycznej
miejscowości,
- zaspokojenie potrzeb spo łeczno kulturalnych
lokalnej społeczno ści,
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i
zachowania dziedzictwa kulturowego.
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Nazwa planowanego dzia łania

Zabezpieczenie osuwisk Doliny
Rzeki Brdy na terenie miasta i
gminy Koronowo

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
pozyskania
tym z budżetu
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

2008-2010

b.d.

15 %
wartości
kosztorysowej

85 %
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

zgodne

Rozbudowa Przychodni
Rejonowej w Koronowie

2008-2009

674 434,00

337 217,00

337 217,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

zgodne

Przebudowa drogi do Starego
Jasińca

2008-2009

b.d.

50 %
wartości
kosztorysowej

50 %
wartości
kosztorysowej
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

zgodne

Budowa boiska do piłki nożnej w
Koronowie

2008-2010

2 500 000,00
*

1 250 000,00

1 250 000,00
( Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego/
Fundusz
Rozwoju
Kultury
fizycznej)

zgodne

*szacunkowy koszt zadania

Oczekiwane rezultaty

- wzrost bezpiecze ństwa osób korzystaj ących z
terenu obj ętego projektem,
- poprawa klasy czysto ści wód.

- zwiększenie dostępności, efektywno ści i
jakości opieki zdrowotnej

- wzrost długości dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej,
-skrócenie czasu podró ży na
zmodernizowanym odcinku drogi,
-wzrost dostępności terenu obj ętego
projektem,
- wzrost natężenia ruchu drogowego,
- poprawa warunków komunikacyjnych
oraz zwiększenie bezpiecze ństwa uczestników
ruchu drogowego.
- zwi ększenie publicznej ogólnodostępnej
powierzchni sportowej na terenie miasta-gminy do
prowadzenia rozgrywek zespo łowych i zaj ęć
sportowych,
- spadek przeci ążenia istniej ącej bazy sportowej,
- wzrost liczby mieszka ńców uprawiaj ących sport,
- podniesienie sprawno ści fizycznej i poprawa stanu
zdrowia mieszkańców.
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Nowa Wieś Wielka
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Budowa ulicy Konwaliowej w
Nowej Wsi Wielkiej

2008-2009

Budowa ulicy Kasztanowej w
Brzozie wraz z odwodnieniem

2008-2009

Budowa ulicy Polnej w Nowej
Wsi Wielkiej

2009

Budowa nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej Pr ądocinDobromierz-Nowa Wie ś Wielka

2009-2010

Źródła finansowania
Całkowity
Udział gminy, w
Środki do
koszt zadania tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa funduszu)
państwa lub
inne
1.500.000
750.000 750.000
EFRR —RPO
Rozwój
infrastruktury
technicznej
1.300.000
650.000 650.000
EFRR —RPO
Rozwój
infrastruktury
technicznej
1.000.000
500.000 500.000
EFRR —RPO
Rozwój
infrastruktury
technicznej
550.000
275.000 275.000
EFRR —RPO
Rozwój
infrastruktury
technicznej

Zgodność projektu ze
strategiami

Zgodne

Zgodne

Zgodne

Zgodne

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu umożliwi:
- zniwelowanie ró żnic dostępności lokalnej
społeczno ści do infrastruktury drogowej
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i
inwestycyjnej oraz osiedle ńczej terenu
- zapewnienie lepszej jako ści życia
mieszkańcom gminy
- skrócenie czasu podró ży
- wzrost bezpiecze ń stwa użytkowników
ruchu
- zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń do
atmosfery
- zwiększenie długości dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
1.000.000
500.000 500.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Budowa sieci wodoci ągowej
Brzoza Północ

2009-2010

Budowa sieci wodociągowej
Brzoza - Kobylarnia - Nowe
Smolno

2008-2010

1.500.000

750.000 750.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Budowa sieci wodociągowej
Brzoza Prądocin -ChmielnikiDobromierz

2008-2010

3.400.000

1.700.000 1.700.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Budowa sieci wodociągowej
Tarkowo Dolne-Nowa Wioska

2008-2010

400.000

200.000 200.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

zgodnie

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu umo żliwi:
- ochronę środowiska naturalnego i zasobów
wodnych
- poprawę jakości wody pitnej w gminie
- zwiększenie ciśnienia w gminnej sieci
wodociągowej
- zabezpieczenie dostaw wody do terenów
budowlanych i inwestycyjnych
- poprawę warunków inwestycyjnych
- zwiększenie długości sieci wodoci ągowej w
gminie
- wzrost liczby odbiorców wody z sieci gminnej
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Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
400.000
200.000 200.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Budowa sieci wodociągowej
Olimpin Wieś

2010

Budowa sieci wodociągowej
Januszkowi Północ

2010

300.000

150.000 150.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Budowa sieci wodociągowej
Dziemionna-Nowa Wieś Wielka

2008-2009

200.000

100.000 100.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Zagospodarowanie terenów wokó ł
jeziora Jezuickiego

2009-2011

5.000.000

2.500.000 3.500.000
EFRR —RPO
Wsparcie
rozwoju
turystyki

zgodnie

zgodnie

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu umo żliwi:
- ochronę środowiska naturalnego i zasobów
wodnych
- poprawę jakości wody pitnej w gminie
- zwiększenie ciśnienia w gminnej sieci
wodociągowej
- zabezpieczenie dostaw wody do terenów
budowlanych i inwestycyjnych
- poprawę warunków inwestycyjnych
- zwiększenie długości sieci wodociągowej w
gminie
- wzrost liczby odbiorców wody z sieci gminnej

Realizacja projektu umo żliwi:
- utworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej i
usług turystycznych oraz ekologicznych i
edukacyjnych gminy
- wybudowanie infrastruktury nowoczesnego
kąpieliska
- rozwój turystyki wodnej
- poprawę warunków komunikacyjnych na terenie
ośrodka wypoczynkowego w Chmielnikach
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Termin
realizacji

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
7.000.000
3.500.000 3.500.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Budowa kolektora PrądocinBrzoza wraz z kanalizacja
Prądocina i Chmielnik

2008-2010

Budowa kolektora BrzozaKobylarnia -Nowe Smolno wraz z
kanalizacj ą sanitarną w
miejscowości Kobylarnia i Nowe
Smolno

2009-2011

5.000.000

2.500.000 2.500.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Budowa kanalizacji sanitarnej
Tarkowo Dolne

2011-2013

2.500.000

1.250.000 1.250.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

zgodnie

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu umo żliwi:
- ochronę środowiska naturalnego i zasobów
wodnych
- likwidacj ę przydomowych szamb
- poprawę warunków inwestycyjnych
- zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej w
gminie
- wzrost liczby użytkowników gminnej sieci
kanalizacyjnej
- osiągnięcie optymalnych parametrów istniej ących
oczyszczalni ścieków w gminie
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Termin
realizacji

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
500.000
500.000
1.000.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

Całkowity
koszt zadania

Zgodno ść
projektu ze
strategiami

Budowa kanalizacji sanitarnej
Dziemionna - Nowa Wie ś Wielka

2009-2011

zgodnie

Budowa kolektora DziemionnaPrądocin

2011-2013

2.500.000

1.250.000

1.250.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej

zgodnie

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej Brzoza Pó łnoc

2009-2010

1.000.000

500.000

zgodnie

Budowa ścieżek pieszorowerowych i szlaków
turystycznych

2009-2013

6.500.000

3.250..000

500.000
EFRROW
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej
3.250.000
EFRR —RPO
inne środki
zewn.

zgodnie

Oczekiwane rezultaty

Realizacja projektu umożliwi:
- ochron ę środowiska naturalnego i zasobów
wodnych
- likwidacj ę przydomowych szamb
- poprawę warunków inwestycyjnych
- zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej w
gminie
- wzrost liczby u żytkowników gminnej sieci
kanalizacyjnej
- osiągnięcie optymalnych parametrów istniej ących
oczyszczalni ścieków w gminie

Realizacja projektu umo żliwi:
- skomunikowanie z ci ągami drogowymi gminy,
drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi
- wzrost atrakcyjno ści turystycznej gminy
- wzrost bezpiecze ństwa użytkowników ścieżek
- poprawę spójności wewnętrznej oraz rozwój
infrastruktury turystycznej terenu powiatu
bydgoskiego
- ożywienie gospodarcze i turystyczne gminy
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Budowa regionalnej- lokalnej sieci
szerokopasmowej, zwiększaj ącej
możliwości dostępowe do sieci
globalnej (Internet), realizacj ę
usług multimedialnych, VIP i
innych wymagaj ących dużych
przepustowo ści na terenie Gmin i
Powiatów

Budowa cyfrowego urz ędu
realizuj ącego dostosowanie
urzędów do obsługi dokumentów
elektronicznych w zakresie
obowiązuj ących przepisów prawa

Termin
realizacji

2008 - 2013

2008 - 2010

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
pozyskania
tym z budżetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
1.250.000
5.000.000
3.750.000
Środki
zewnętrzne
(finansowanie
RPO Oś 4)

Całkowity
koszt zadania

750.000

187.500

562.500
Środki
zewnętrzne
(finansowanie
RPO Oś 4)

Zgodność
projektu ze
strategiami

zgodne

zgodne

Oczekiwane rezultaty

-

Zwiększenie dostępności do sieci Internet
szczególnie w obszarach, obszarach, których nie
działaj ą komercyjni operatorzy sieci Internet
- Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej
umożliwiającej świadczenie oraz dost ęp do usług
świadczonych drog ą elektroniczną dla urzędów
oraz jednostek podległych JST.

* - ogólna wartość projektu 60.000.000A
porozumienia gmin
- Budowa elektronicznej platformy us ług
publicznych świadczonych przez JST.
- Wzrost efektywno ści pracy administracji poprzez
wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
oraz uzgodnienie i wdro żenie procesów obiegu
dokumentów.
Umożliwienie doręczania i obsługi pism, podań i
wniosków w postaci elektronicznej do urz ędów
wraz z możliwością dokonywania poprzez
platform ę usług publicznych elektronicznych.
- Dostosowanie urzędów do wymogów prawa w
zakresie realizacji zada ń publicznych drogą
elektroniczn ą.
-
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Osielsko
Nazwa planowanego dzia łania

Budowa Gimnazjum z basenem w
Osielsku
Budowa obiektów kulturalno —
oświatowych na terenie gminy
Osielsko
Budowa dróg zbiorczych,
wspomagaj ących wzdłuż
planowanej drogi ekspresowej S5

Termin
realizacji

2005-2010

2008
2010
2008 — 2009

Oczekiwane rezultaty

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
5.715.000 zł
13.335.000 zł
19.050.000z1

Zgodność
projektu ze
strategia mi

600.000

600.000

RPO O Ś3

zgodne

Zakłada się budowę świetlicy w Maksymilianowie

16.000.000

4.800.000,00 zł

fundusze
strukturalne
11.200.000,00
zł

zgodne

celem projektu jest wyprowadzenie ruchu lokowanego
lokalnego drogi krajowej nr 5 w zwi ązku z jej
przebudową i podniesieniem parametrów do standardów
drogi ekspresowej. Wp łynie to znacznie na popraw ę
bezpiecze ństwa ruchu drogowego przez likwidacj ę
zjazdów indywidualnych, co za tym idzie zmniejszenie
punktów kolizji. Budowa tych dróg poprawi w sposób
znaczny atrakcyjno ść terenu przeznaczonego w
większo ści zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego pod dzia łalność usługową. Rezultatem
będzie powstanie nowych podmiotów gospodarczych na
terenie Gminy Osielsko, co z kolei przyczyni si ę do
stworzenia nowych miejsc pracy. W ramach projektu
przewiduje si ę budowę ul. Jana Pawła II długości 2.200
mb, szerokości 7,0 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerow ą

Całkowity
koszt zadania

zgodne

Budowa krytego basenu wraz z zapleczem oraz
Gimnazjum dla 9 oddzia łów

oraz z oświetleniem ulicznym, a tak że dróg dojazdowych, które
utracą możliwość bezpośredniego wjazdu do drogi krajowej nr 5.

Niemcz ul. Słowackiego

2006 - 2009

4.000.000,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie

2003 - 2007

1.454.561,15

1.600.000,00 zł

528.005,11 zł

2.400.000,00 zł

794.190,89 zł +
budżet Państwa
132.365,15 zł

zgodne

zgodne

Podstawowym celem projektu jest poprawa
bezpiecze ństwa ruchu przez wprowadzenie ruchu
tranzytowego przebiegaj ącego przez Niemcz ulic ą
Bydgoską i wprowadzenie go na ulic ę Słowackiego o
wyższych parametrach technicznych.
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
6.000.000,00 zł

fundusze
strukturalne
9.000.000,00 zł'

Zgodność
projektu ze
strategiami

zgodne

Budowa ul. K ąty oraz ul. Długiej i
Rybinieckiej, a także Krótkiej,
Botanicznej i Wi ązowej

2008 — 2013

15.000.000,00

Budowa obiektów kulturalnooświatowych na terenie gminy
Osielsko

2008 — 2010

600.000,00

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy
- Niemcz (obszar ul. Bydgoskiej,
od Wyczółkowskiego do
Malczewskiego)
- Maksymilianowo (obszar
ul.Głównej, Polnej, Ogrodowej,
Koronowskiej, Wspólnej i
Ustronie)
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodoci ągowej w
Żołędowie ul. Polna, Klonowa,
Sportowa
Budowa zbiornika retencyjnego na
stacji wodoci ągowej w Niemczu.
IV odwiert SUW Niemcz

2005*-2007

4.000.000z1

600.000z1.

3.000.000 zł.

2006-2007

700.000z1

140.000 zł.

560.000z1
NFOSiGW

2007

130.000 zł.

45.000z1.

255.000 zł
WFOŚiGW

zgodne

Budowa Stacji uzdatniania wody
w Niwach — dokumentacja
projektowa

2007 - 2008

800.000zł

200.000 zł.

600.000 zł

zgodne

2007 — 2008

800.000zł

160.000 zł

640.000z1

Sieć kanalizacji sanitarnej w
Osielsku IV etap Poprzecznej wraz
kanałem tłocznym KZIII

zgodne

Oczekiwane rezultaty

Podstawowym elementem projektu jest skomunikowanie
terenów gminnych leżących po przeciwnych stronach
Szosy Gdańskiej z maj ącym powstać na etapie budowy
drogi ekspresowej w ęzłem drogowym. Zakłada się
budowę łącznie około 4,0 km dróg.
Środki własne oraz środki z RPO Oś 3

zgodne

.

zgodne
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Budowa sieci wodoci ągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Osielsko
I. Budowa sieci wodociągowej w
Żołędowie w ul. Słonecznej do ul.
Kąty.
2. Budowa sieci wodoci ągowej w
Żołę dowie działki za GZK, oraz
„Osiedle Jastrzębie".
3. Budowa sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w
Niemczu w ul. Sienkiewicza.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Gołębia, Przepiórcza w
Osielsku.
5. Budowa sieci wodociągowej w
Wilczu (od Tuczarni)
Budowa sieci kanalizacji w
Niemczu w obszarze ul.
Bydgoskiej, od Wyczółkowskiego
do Malczewskiego
Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz z
przepompowniami ścieków na
terenie gminy Osielsko
Budowa sieci kanalizacyjnej i
tłocznej w miejscowo ściach:
Osielsko, Niemcz, Żołędowo,
Bożenkowo, Maksymilianowo,
Niwy

Termin
realizacji

2006-2008

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
1.000.000zł
200.000z1
800.000z1

Całkowity
koszt zadania

2007-2008

800. 000, 00

2007 - 2013

21.275.000z1

160.000z1

640.000z1

6.382.500 zł

14.892.500 zł

Zgodność
projektu ze
strategiami

zgodne

zgodne

zgodne

Oczekiwane rezultaty
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Budowa regionalnej lokalnej sieci
szerokopasmowej, zwi ększaj ącej
możliwości dostępowe do sieci
globalnej (Internet), realizacj ę
usług multimedialnych, VIP i
innych wymagaj ących dużych
przepustowo ści na terenie Gmin i
Powiatów
-

Termin
realizacji

2007 2010
-

Całkowity
koszt zadania
8.000.000,00

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
Środki

własne

1.200.000,00 zł

Środki
zewnętrzne
(finansowanie
RPO O ś 4)
6.800.000,00 zł

Zgodność
projektu ze
strategiami

Zgodne

Oczekiwane rezultaty

Zwiększenie dostępności do sieci Internet szczególnie w
obszarach, obszarach, których nie dzia łaj ą komercyjni
operatorzy sieci Internet
- Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej
umożliwiaj ącej świadczenie oraz dost ęp do usług
świadczonych drog ą elektroniczną dla urzędów oraz
jednostek podległych JST.
-

* ogólna warto ść projektu 60.000.000,00 zł
-

Budowa cyfrowego urz ędu
realizuj ącego dostosowanie
urzędów do obsługi dokumentów
elektronicznych w zalcresie
obowiązuj ących przepisów prawa

2007 2010
-

500.000,00

Środki

75.000,00 zł

własne

Środki
zewnętrzne
(finansowanie
RPO O ś 4)
425.000,00 zł

zgodne

porozumienia gmin
Budowa elektronicznej platformy us ług publicznych
świadczonych przez JST.
- Wzrost efektywno ści pracy administracji poprzez
wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz
uzgodnienie i wdrożenie procesów obiegu
dokumentów.
- Umożliwienie doręczania i obsługi pism. podań i
wniosków w postaci elektronicznej do urz ędów wraz z
możliwością dokonywania poprzez platform ę usług
publicznych elektronicznych.
- Dostosowanie urz ędów do wymogów prawa w zakresie
realizacji zadań publicznych drogą elektroniczn ą.
-
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
pozyskania
tym z bud żetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

2006-2009

3.000.000zł

620.000 zł

2.380.000 zł
RPO Rozwój
Infrastruktury
technicznej

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Skrócenie czasu podró ży na zmodernizowanym
odcinku drogi
2. Wzrost dostępności terenów obj ętych projektem
3. Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Zostanie zmodernizowane skrzy żowanie z droga
powiatową
2. Nastąpi poprawa dowozu dzieci do szkó ł
3. Nastąpi wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
4. Zwiększeniu ulegnie długość dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
5. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń do
atmosfery

2010-1015

12.000.000 zł

2.225.000 zł

9.775.000z1
RPO Rozwój
Infrastruktury
technicznej

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
Skrócenie czasu podró ży na zmodernizowanych
1.
odcinkach dróg
Wzrost dostępności terenów obj ętych projektami
2•
3.
Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Zostanie zmodernizowanych szereg skrzy żowań
2. Nastąpi poprawa dowozu dzieci do szkó ł
3. Nastąpi wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
4. Zwiększeniu ulegnie d ługość dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
5. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń do
atmosfery

2006-2009

9.750.000,-

2.437.500,-

7.312.500,PROW
Podstawowe

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Zwiększenie przepustowo ści i ci śnienia w gminnej
sieci wodociągowej

Budowa drogi gminnej GliszczJezioro Słupowskie

Budowa dróg w miejscowo ściach
intensywnie rozwijaj ących się :
Osówiec, D ąbrówka Nowa,
Zielonczyn, Kruszyn, Paw łówek

Kompleksowa modernizacja sieci

wodno-kanalizacyjnej na terenie
Gminy Sicienko-remont wraz z
rozbudową uj ęcia wody w Osówcu
i Wojnowie oraz magistrali

wodociągowej z Wojnowa do
Osówca

Oczekiwane rezultaty

Zgodność
projektu ze
strategiami

usługi dla

gospodarki i
ludności
wiejskiej

2.

Zabezpieczenie dostawy wody do projektowanych
terenów budowlanych
3. Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody

2.

Zwiększeniu ulegnie długość sieci
wodociągowej w gminie
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Turystyczne zagospodarowanie
terenów wokół jeziora

2007-2010

1.900.000,-

Budowa świetlicy wiejskiej w

2007 2010

925.000,

-

-

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
pozyskania
tym z budżetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
1.425.000,
475.000,-

PROW
Odnowa wsi
lub
RPO Wsparcie
rozwoju turystyki

231.250,

-

-

zgodnie

zgodnie

PROW
Odnowa
wsi

Osówcu

Modernizacja obiektu
wielolokalowego w Kruszynie
wraz z remontem drogi
dojazdowej

693.750,

Zgodność
projektu ze
strategiami

2007-2009

533.000 zł

133.250 zł

375.000 zł
PROW
Odnowa i
rozwój wsi

zgodnie

Oczekiwane rezultaty

Realizacja inwestvcji umo żliwi:
1. Wzrost dostępno ści do infrastruktury kulturalnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Powstanie kompleks zwi ększaj ący bazę noclegowa
w gminie
— pole biwakowe
Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy
Z uwagi na wielofunkc jno ść obiektu realizacja
inwestycji umo żliwi:
1. Wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej,
zdrowotnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy
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Solec Ku j awski
Nazwa planowanego dzia łania

Budowa bezkolizyjnego przejazdu
przez tory kolejowe Le śna-23
Stycznia
Połączenie ul. Garbary z Parkiem
Przemysłowym i drogą krajową nr
10

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

2007-2010

30 000
000,00

2008-2010

2 000 000,00

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
pozyskania
tym z budżetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
25 500 000,00
4 500 000,00

300 000,00

Zgodno ść
projektu ze
strategiami

Zgodne

1 700 000,00

Oczekiwane rezultaty

Usprawnienie układu drogowego, zwi ększenie
bezpieczeństwa transportowego, zapewnienie
bezkolizyjno ści i płynności ruchu.
Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych.

Zgodne
2007-2011

Poprawa infrastruktury drogowej wykonanie 15 km dróg wraz z
chodnikami, ścieżkami
rowerowymi i odwodnieniem dróg
poprzez ich skanalizowanie.

15 500
000,00

2 235 000,00

13 175 000,00
Zgodne

2008-2009

450 000,00

67 000,50

382 000,50

Budowa i przebudowa dróg na
terenach wiejskich

Zgodne

Przygotowanie terenów pod
realizacj ę II etapu Parku
Przemysłowego

2007-2010

Kompleksowa modernizacja sieci
kanalizacyjnej ( rozbudowa,
przebudowa)

2008-2011

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków o
rozproszonej zabudowie
Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów miejskich

2009-2012

10 967
000,50

1 645 000,13

25 000
000,00

13 000 000,00

9 322 000,37

Powstanie nowych firm z sektora MSP, stworzenie
nowych miejsc pracy, uatrakcyjnienie oferty
inwestycyjnej na terenie gminy i regionu.
12 000 000,00

225 000,00

1 275 000,00
Zgodne

2008-2015

15 000
000,00

Poprawa skomunikowania terenów wiejskich z
miastem i drogami wyższej kategorii.

Zgodne

Zgodne

1 500 000,00

Poprawa jakości dróg gminnych, poprawa
dostępności komunikacyjnej, skrócenie czasu
przejazdu, poprawa bezpiecze ństwa ruchu
drogowego.

4 500 000,00

10 500 000,00
Zgodne

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia gleb i wód,
wzrost oczyszczanych ścieków, wzrost liczby
użytkowników sieci kanalizacyjnej, poprawa
warunków inwestycyjnych i mieszkaniowych.
Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia gleb i wód,
wzrost oczyszczanych ścieków.
Podniesienie estetyki miasta, o żywienie
gospodarcze, wprowadzenie us ług, poprawa
bezpiecze ństwa, podniesienie poziomu
wykształcenia, aktywizacja mieszka ńców.
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Rozbudowa sieci wodociągowej

2008-2011

Źródla finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
225 000,00
1 275 000,00
1 500 000,00

Budowa stacji uzdatniania wody
Poprawa stanu technicznego
Zespołu Szkół nr 1
Poprawa stanu technicznego
Gimnazjum nr 2
Budowa Szkoły Podstawowej na
Osiedlu Toruńskim
Budowa ogólnodostepnych stref
rekreacji dzieci ęcej przy ul.
Granicznej, S łowackiego, 23
Stycznia

2008-2009

2 000 000,00

300 000,00

1 700 000,00

2008-2009

3 500 000,00

525 000,00

2 975 000,00

2008-2010

2 500 000,00

375 000,00

2 125 000,00

2009-2010

4 000 000,00

600 000,00

3 400 000,00

2009-2011

4 830 000,00

724 000,50

4 105 000,50

Zgodne

Zagospodarowanie Parku
Miejskiego

2008-2011

3 050 000,00

457 000,50

2 592 000,50

Zgodne

2010

2 050 000,00

307 000,50

1 742 000,50

Zgodne

Zagospodarowanie terenów
nadwiślańskich

2008-2013

1 500 000,00

225 000,00

1 275 000,00

Zgodne

Rozbudowa i modernizacja
stadionu i boiska treningowego
(renowacja płyty głównej boiska,
budowa boiska z nawierzchni ą
sztuczn ą, rozbudowa pawilonów)

2008-2009

4 500 000,00

675 000,00

3 825 000,00

Zgodne

Nazwa planowanego dzia łania

Budowa sztucznego lodowiska,
toru przeszkód

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne
Zgodne

Oczekiwane rezultaty

Likwidacja indywidualnych uj ęć, ochrona wód
podziemnych.
Poprawa jako ści wody pitnej.
Poprawa standardów nauczania.
Poprawa standardów nauczania.
Wzrost poziomu dost ępności do infrastruktury
oświatowej, powstanie nowych miejsc pracy.
Wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków do
ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych, rozwijanie
wrodzonych cech motorycznych oraz doskonalenie
podstawowych czynno ści ruchowych dziecka
przydatnych w życiu codziennym, wzmacnianie
zdrowia, uodpornienie na wpływy zewnętrzne i
hartowanie organizmu, kształtowanie prawidłowej
postawy ciała, utrwalanie wi ęzów rodzinnych.
Zwiększenie publicznej ogólnodost ępnej strefy
rekreacyjno-wypoczynkowej, zagospodarowanie
centrum miasta, rozwój funkcji turystycznej gminy
i regionu rozwój działalności gospodarczej
Zwiększenie publicznej ogólnodostępnej strefy
rekreacyjnej, wzrost liczby mieszka ńców
uprawiaj ących sport, podniesienie sprawno ści
ruchowej i poprawa stanu zdrowia mieszka ńców,
utworzenie nowych miejsc pracy, rozwój
działalności gospodarczej.
Zwiększenie publicznej ogólnodostępnej strefy
rekreacyjno-wypoczynkowej, rozwój funkcji
turystycznej gminy i regionu.
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej, spadek
przeci ążenia istniej ących boisk sportowych.
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Rekultywacja terenu po by łym
wysypisku w Przyłubiu

2008-2012

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
570 000,00
3 230 000,00
3 800 000,00

Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych

2008-2011

2 500 000,00

690 000,00

1 810 000,00

Zgodne

Kompleksowa gospodarka
odpadami
Remont i modernizacja Soleckiego
Centrum Kultury

2007-2011

3 800 000,00

570 000,00

3 230 000,00

Zgodne

2008-2010

5 000 000,00

750 000,00

4 250 000,00

Zgodne

Tworzenie infrastruktury
kulturalnej i turystycznej w Solcu
Kujawskim m.in.: chałupy
olęderskie, ście żki i stanowiska
edukacyjno-rekreacyjne amfiteatr,
adaptacja pomieszcze ń po byłej
przychodni na muzeum

2007-2013

1 300 000,00

195 000,00

1 105 000,00

Zgodne

Termomodernizacja budynków
gminnych mieszkalnych

2008-2013

1 150 000,00

172 000,50

977 000,50

Zgodne

Wymiana pokryć dachowych z
eternitu

2008-2013

1 200 000,00

180 000,00

1 020 000,00

zgodne

Remont zasobów komunalnych

2008-2013

5 000 000,00

750 000,00

4 250 000,00

zgodne

Budownictwo socjalne

2007-2009

6 588 000,00

988 000,20

5 599 000,80

Zgodne

Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

Zgodne

Likwidacja źródeł zanieczyszcze ń gleb i wód,
zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów
na środowisko, poprawa stanu środowiska
naturalnego.
Likwidacja źródeł zanieczyszcze ń gleb i wód,
poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa
estetyki terenu, powstanie terenów rekreacyjno —
sportowych.
Dbałość o środowisko, prawidłowe
zagospodarowanie odpadów.
Poprawa warunków funkcjonowania instytucji
kultury, zwiększenie dostępności do imprez
kulturalnych i wyrównanie dost ępu do usług
kultury, powiększenie oferty programowej.
Wzbogacenie oferty turystycznej gminy, rozwój
działalności gospodarczej (agroturystyka),
zwiększenie liczby placówek kultury, miejsca
kultywowania historii i przekazywania jej
przyszłym pokoleniom, przechowywanie i
zewidencjonowanie materiałów dotyczących historii
Solca Kujawskiego w jednym miejscu co
pozwoli na udostępnienie ich zwiedzaj ącym, lepszą
promocj ę walorów Solca Kujawskiego, zwi ększenie
dostępności do uprawiania rekreacji i turystyki.
Poprawa stanu naturalnego środowiska,
zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do
atmosfery, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
utrzymania mieszka ń.
Likwidacja zagro żeń zanieczyszczenia środowiska,
eliminacja źródeł zagrożeń dla zdrowia
mieszkańców.
Poprawa warunków zamieszkania, poprawa
warunków zamieszkania.
Zmniejszenie tzw. " g łodu mieszkaniowego.
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Całkowity koszt
zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
tym z bud żetu
państwa lub inne

2008-2013

500 000,00

75 000,00

Środki do
pozyskania
(nazwa
funduszu)
425 000,00

2008-2013

8 000 000,00

4 000 000,00

Wyrównywania szans
2008-2013
edukacyjnych dzieci i m łodzieży w
tym edukacji ekologicznej

3 000 000,00

2008-2013
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, w tym:
- zwiększenie dostępności do sieci
internet poprzez budowę
infrastruktury
teleinformatycznej,
- budowa cyfrowego urz ędu,
- dokształcenie kadr i zarz ądzanie
kadrami,
- monitoring miasta

10 000 000,00

Nazwa planowanego dzia łania

Sprawny system melioracji —
zbiornik retencyjny, odbudowa
rowów
Rozwój obszarów wiejskichpoprawa jako ści życia na
obszarach wiejskich poprzez
zaspokojenie potrzeb spo łecznych
i kulturalnych oraz promocj ę
obszarów wiejskich

Termin
realizacji

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

Zgodne

Ograniczenie zagro żeń naturalnych (powodzie,
pożary, susze).

4 000 000,00

Zgodne

W wyniku realizacji inwestycji nast ąpi:
-uporządkowanie gospodarki ściekowej,
-rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
-modernizacja i wyposa żenie świetlic wiejskich,
-wzrost świadomości ekologicznej,
-zakup obiektów charakterystycznych dla regionu,
-kultywowanie tradycji lokalnych.

600 000,00

2 400 000,00

Zgodne

3 000 000,00

7 000 000,00

Zgodne

Organizacja zaj ęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ,
w tym:
-podnoszenie poziomu wiedzy,
-rozwijanie zainteresowa ń,
-likwidacja wad wymowy,
-likwidacja wad postawy,
-porady psychologiczne,
-zajęcia wyrównawcze.
Powszechny dostęp dla mieszkańców do usług
świadczonych przez gmin ę oraz poprawa jako ści
usług świadczonych przez gmin ę, podniesienie
poziomu bezpiecze ństwa miasta.
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Dobrcz
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w m. Dobrcz Etap
IV w ulicy Zakole i Kwiatowej.

2006-2007

590.000

254.395

PO IiŚ

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska
i zlewni
Rzeki Brdy.

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowo ści
Dobrcz — kolejny etap.

2007-2008

1.288.600

386.580

PO IiŚ

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami oraz
przepompowniami
P 13; P 14;
W III —
P15; P 16 na odcinku
Kotomierz — Stronno.
Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w m. Kusowo.

2005-2010

6.720.000

1.008.000

PO liŚ

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.

2006-2007

704.000

176.200

PO Ii Ś

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w m. Borówno.

2007-2010

2.320.000

696.000

PO liŚ

zgodne

Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w m. Nekla.

2008-2010

1.900.000

475.000

PO Ii Ś

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.
Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w m. Augustowo.

2008-2009

536.750

161.025

PO liŚ

zgodne

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni Rzeki
Brdy.

32
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
PO IiŚ
2.475.000

Wzrost poziomu skanalizowania Gminy oraz
poprawa stanu ochrony środowiska i zlewni
Rzeki Brdy.

RPO

zgodne

Poprawa zdrowotno ści mieszkańców Gminy
Dobrcz, profilaktyka.

300.000

RPO

zgodne

Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszka ńców
Gminy Dobrcz.

4.500.000

112.500

RPO

zgodne

Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszka ńców
Gminy Dobrcz.

2008-2012

300.000

75.000

RPO

zgodne

2007-2009

700.000

175.000

RPO

zgodne

Zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców
Gminy Dobrcz.
Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

2008-2010

700.000

175.000

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

9.900.000

2008

200.000

60.000

Budowa studni głębinowej i
rozbudowa stacji wodoci ągowej w
miejscowości Dobrcz.,
Trzeciewiec, Kotomierz, Wudzyn i
Strzelce Górne
Modernizacja i rozbudowa stacji
uzdatniania wody : Dobrcz,
Wudzyn, Strzelce Górne
Modernizacja stacji uzdatnia wody
Kotomierz, Trzeciewiec
Budowa sieci wodoci ągowej
z przyłączami
w
miejscowości Nekla.

2008-2010

1.200.000

2008-2012

Budowa sieci wodoci ągowej
z przyłączami w Stronnie

Zakup aparatu USG

Oczekiwane rezultaty

zgodne

2008-2012

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami
na
następuj ących odcinkach:
-Dobrcz — Trzeciewiec
-Dobrcz — Sienno
-Kotomierz — Kotomierz dolny —
Karolewo
-Kotomierz — Aleksandrowiec
-Stronno — Aleksandrowiec
- Karolewo — Wudzyn.

Zgodność
projektu ze
strategiami
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
RPO
262.500

Budowa sieci wodoci ągowej
z przyłączami w Strzelcach
Górnych.

2008-2010

1.050.000

Budowa sieci wodoci ągowej
z przyłączami w Dobrczu ul.
Jabłoniowa.

2008-2010

350.000

87.500

Budowa sieci wodoci ągowej
z przyłączami
w Dobrczu.
Budowa sieci wodoci ągowej
we Włókach.
Budowa sieci wodoci ągowej
w Borównie.

2008

700.000

2008-2009

Budowa wodociągów na terenach
inwestycyjnych ca łej Gminy
Dobrcz w/g miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowa drogi Pauliny —
Linówiec o dł. 1500mb.

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

175.000

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania
Gminy do 97,5 %.

60.000

18.000

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

2009-2010

700.000

175.000

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.

2007-2013

kosztorys w
opracowaniu

brak danych

RPO

zgodne

Wzrost poziomu zwodoci ągowania Gminy.
Wzrost atrakcyjno ści terenów dla nowych
inwestorów.
Powstanie nowych dzia łalno ści gospodarczych i
nowych miejsc pracy.
Stworzenie warunków dla rozwoju biznesu poprzez
uatrakcyjnieniem Gminy dla inwestorów
lokuj ących się na powstałych terenach.

2008

3.500.000

875.000

RPO

zgodne

Celem zadania jest dostosowanie drogi transportu
rolniczego do wymaganych parametrów
technicznych co wp łynie w znaczącym stopniu na
poprawę warunków komunikacji drogowej.
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Środki do
Udział gminy, w
tym z bud żetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
82.800
27.600

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodne

Celem zadania jest dostosowanie drogi transportu
rolniczego do wymaganych parametrów
technicznych co wp łynie w znaczącym stopniu na
poprawę warunków komunikacji drogowej.
Celem zadania jest dostosowanie drogi transportu
rolniczego do wymaganych parametrów
technicznych co wp łynie w znaczącym stopniu na
poprawę warunków komunikacji drogowej.
Celem zadania jest dostosowanie drogi transportu
rolniczego do wymaganych parametrów
technicznych co wp łynie w znaczącym stopniu na
poprawę warunków komunikacji drogowej.
Celem zadania jest dostosowanie drogi do
wymaganych parametrów technicznych,
co wpłynie w znaczącym stopniu na popraw ę
warunków komunikacji drogowej.

Przebudowa drogi Sienno —
Trzebień o dł. 4200mb.

2008

276.000

Przebudowa drogi Wudzyn-Stary
Jasiniec o dł. 700 mb.

2007

322.920

80.730

RPO

zgodne

2006-2007

322.920

96.876

32.292

zgodne

2007-2008

821.000

246.300

82.100

zgodne

2007-2012

2.317.480

695.244

231.748

zgodne

Przebudowa drogi
gminnej Wudzynek- Karolewo.

Przebudowa odcinków dróg w m.
Dobrcz ul. D ługa,
ul.
Jabłoniowa o dł. 1200 mb, ul.
Wybudowanie 1200mb, ul.
Stawowa.
Przebudowa odcinków dróg:
Trzebień-Wudzynek o
(11.1460mb.,
Kotomierz-Zalesie o dł.
1100mb.,
- Augustowo dł. 1300mb.,
- Borówno-AleksandrowoStrzelce Górneo dł.
1800mb,
Magdalenka k. młyna
dł.1800mb.,
Nekla — Linówiec o dł.
1700mb.

Celem zadania jest dostosowanie drogi transportu
rolniczego do wymaganych parametrów
technicznych, co wp łynie w znaczącym stopniu na
poprawę warunków komunikacji drogowej.
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Rozbudowa o świetlenia
drogowego na terenie Gminy
Dobrcz, uzupełnienie istniej ącego
oświetllenia o 66 szt. nowych
opraw w miejscowościach:
Kusowo, Borówno,
Aleksandrowo, Kotomierz,
Śienno, Dobrcz, WudzynekBrzeżno, Stronno, Augustowo,
Magdalenka, Marcelewo, Strzelce
Górne, Wudzyn, Zalesie.
Rozbudowa oświetlenia
drogowego na terenie Gminy
Dobrcz, uzupe łnienie istniej ącego
oświetlenia o 22 szt. nowych
opraw w miejscowo ściach:
Gądecz, Magdalenka, Strzelce
Górne, Włóki, Wudzyn.
Budowa centrum sportoworekreacyjno-rehabilitacyjnego w
Dobrczu, zawieraj ącego stadion,
basen, boiska do gry w tenisa
ziemnego, piłkę ręczną,
koszykówkę i siatkówkę.

Budowa budynku socjalnego dla
15 rodzin w Kotomierzu.
Budowa świetlic w Zalesiu.

Termin
realizacji

2006

2007

Całkowity
koszt zadania

264.000

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z budżetu
pozyskania
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
79.200
26.400

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodne

-Poprawa infrastruktury technicznej-mieszkaniowej,
-Wzrost bezpiecze ństwa mieszkańców,
- Poprawa widoczno ści na drodze
i
skrzyżowaniach dróg.

88.000

26.400

RPO

zgodne

-Poprawa infrastruktury technicznej-mieszkaniowej,
-Wzrost bezpiecze ństwa mieszkańców,
- Poprawa widoczno ści na drodze
i
skrzyżowaniach dróg

2005-2012

12.100.000

3.025.000

RPO

zgodne

2006-2008

1.900.000

570.000

190.000

zgodne

-poprawa dost ępności mieszkańców
do obiektów sportowych,
- upowszechnienie sportu w śród
mieszkańców gminy,
- zwiększenie liczby imprez sportowych
i
kulturalnych,
- podniesienie sprawno ści fizycznej mieszkańców
oraz poprawa ich zdrowia
Poprawa infrastruktury mieszkaniowej

2007-2008

250.000

50.000

PROW

zgodne

Rozwój kulturalny wsi
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Termin
realizacji

Całkowity
koszt zadania

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
pozyskania
tym z budżetu
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)
10.500
3.500

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodne

Realizacja inwestycji zakłada budowę ścieżki
rowerowej na terenie gminy Dobrcz. Celem
budowy ścieżki rowerowej jest zwi ększenie
bezpieczeństwa ruchu turystycznego. Przedmiotowa
inwestycja umo żliwi korzystanie z istniej ących
szlaków, wpłynie również na zwiększenie ruchu
turystycznego o 20 % oraz powstanie nowych
miejsc pracy (bary, sklepiki).
Celem realizacji inwestycji jest zwi ększenie
atrakcyjno ści gminy Dobrcz jako gminy
turystycznej. Realizacja inwestycji przyczyni si ę
do:
oznakowania szlaków turystycznych
(trasa nadwiślańska),
wyznaczenia parkingów w Borównie,
Strzelcach Dolnych, Złej Wsi
Wielkiej, Kozielcu,
utworzenia miejsc widokowych
w miejscowościach: Strzelce Dolne,
Zła Wieś Wielka, Kozielec.
Zagospodarowanie terenu wraz z dzia łaniami
promocyjnymi pozwoli na zwi ększenie ruchu
turystycznego o 20 % oraz powstanie nowych
alternatywnych miejsc pracy np. gospodarstwa
agroturystyczne,
rękodzielnictwo.

Budowa ścieżki rowerowej
przebiegaj ącej
od Fordonu przez tereny Gminy
Dobrcz: Strzelce Dolne,
Strzelce Górne, G ądecz,
Włóki, Kozielec,
Grabowo do Topólna.

2007-2010

I etap
(400 m w
Strzelcach
Dolnych)
35.000

Projekt turystyczny — oznakowanie
szlaków turystycznych,
przygotowanie parkingów, miejsc
widokowych na terenie ca łej
Gminy Dobrcz.

2007-2010

brak danych

brak danych

brak danych

zgodne

Budowa ścieżki rowerowe NeklaMagdalenka-KotomierzKarolewo-Wudzyn ( 11km)

2009-2010

3.000.000

750.000

RPO

zgodne

Dalszy wzrost gospodarki odpadami sta łymi.

2006 — 2007

kosztorys w
opracowaniu

brak danych

PO
IiS/RPO/PRO
W

zgodne

Gazyfikacja Gminy.

Gazyfikacja Gminy Dobrcz.
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Budowa generatorów energii
odnawialnej
z zastosowaniem:
- biogazu
- biomasy
- wiatru
na terenie Gminy Dobrcz.

Termin
realizacji

2008 —
2013

Całkowity
koszt zadania

kosztorys
w
opracowani
u

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
tym z bud żetu
pozyskania
państwa lub inne
(nazwa
funduszu)

brak danych

PO IiŚ

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodne

Poprawa stanu ochrony środowiska,
poprawa warunków życia mieszkańców
gminy, wzrost atrakcyjno ści gruntów,
uzyskanie nowych tańszych źródeł energii.
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