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I. Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015, stanowi podstawowy dokument programowy
i

rozwojowy

Gminy.

Strategia

jest

niezbędnym

instrumentem

realizacji

polityki

rozwoju

na poziomie lokalnym. W dokumencie określono główne kierunki rozwoju Gminy i podstawowe
projekty inwestycyjne, mające słuŜyć realizacji celów strategicznych w okresie programowania
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. W perspektywie programowania polityki rozwoju
2007-2013 strategie rozwoju są instrumentem kreowania i realizacji tej polityki w skali lokalnej,
regionalnej i krajowej. Polityka rozwoju regionalnego stanie się w najbliŜszych latach podstawowym
kierunkiem decentralizacji oraz podnoszenia konkurencyjności regionów i gmin. Lata 2007-2013
to równieŜ nowy mechanizm absorpcji środków unijnych, w którym znaczącą rolę przypisano regionom
– województwom, jako podmiotom, określającym na bazie strategii wojewódzkich oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych, główne cele i kierunki decydujące o konkurencyjności obszaru, a takŜe
samorządom gminnym, odpowiadającym za prowadzenie polityki regionalnej w skali lokalnej.
Opracowanie i wdraŜanie Strategii, wzmacnia, zatem zdolność samorządu gminy do sprostania
nowym wyzwaniom polityki rozwojowej oraz pozwala na realizację kluczowych dla rozwoju jednostki
projektów inwestycyjnych, będących wynikiem strategicznej koncepcji rozwoju. Strategia pozwala
na dostosowanie wizji rozwoju Gminy i głównych kierunków rozwoju do tendencji wynikających
z polityki spójności UE na lata 2007-2013 oraz procesów decentralizacyjnych i globalizacyjnych
w gospodarce. Strategia jest równieŜ instrumentem władz samorządowych w procesie podnoszenia
sprawności instytucjonalnej administracji lokalnej, szczególnie w aplikowaniu i wdraŜaniu projektów
strukturalnych.
Realizując prace strategiczne i eksperckie, których efektem jest niniejsza Strategia Rozwoju Gminy
Nowa Wieś Wielka 2008-2015, uwzględniono zasadnicze elementy, wpływające na realizację polityki
rozwojowej, jak ocena i weryfikacja szans i zagroŜeń rozwojowych gminy oraz czynników rozwoju
ekonomiczno-społecznego. W procesie planowania Strategii przyjęto metodę ekspercko-społeczną
opracowania, uwzględniając przygotowanie koncepcji projektów strukturalnych dla Gminy Nowa Wieś
Wielka, przede wszystkim w aspekcie:
- planowania i zarządzania finansowego,
- innowacyjności rozwiązań,
- oceny zdolności wdroŜeniowych (administracyjnych, formalnych, organizacyjnych, finansowych)
polityki rozwoju i przedsięwzięć rozwojowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Dokument niniejszy, zawiera prezentację podstawowych kierunków celów i zadań strategicznych dla
rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka oraz rekomendacje, wynikające dla tego procesu. W kolejnych
rozdziałach opracowania, przedstawiono załoŜenia metodyczne opracowania Strategii w odniesieniu
do podstawowych czynników rozwojowych – analizy sytuacji gminy pod kątem przestrzennośrodowiskowym, analizy silnych i słabych stron kierunków rozwojowych Gminy, takŜe pod kątem
potrzeb lokalnej społeczności.
Dokonano wyboru podstawowej listy projektów strukturalnych, kluczowych dla rozwoju Gminy.
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W kolejnej części dokumentu, zaprezentowano wyniki analizy SWOT (Strengths - mocne strony,
Weaknesses - słabe strony, Opportunities - szanse, Threats – zagroŜenia), jako najlepszego
narzędzia analizy strategicznej. Dokonano takŜe aktualizacji uwarunkowań rozwojowych, priorytetów
i kierunków rozwoju. Ponadto ustalono zgodność Strategii z dokumentami programowymi regionu
i powiatu.
W opracowaniu wyników analiz wzięli udział eksperci Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów
Unii Europejskiej „Eurofundusz”, które naleŜy do Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
W zakresie misji i głównych kierunków rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka, dokonano weryfikacji
w odniesieniu do koncepcji polityki rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wskazano na
zgodność misji, wizji oraz głównych kierunków w perspektywie do roku 2015. Tym samym spełniono
wymóg formalny wytycznych programowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz programowania
i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2007-2013 (RPO WKP 2007-2013), gdzie załoŜono, iŜ propozycje projektów strukturalnych
poszczególnych gmin, muszą posiadać swoje odzwierciedlenie w kierunkach rozwoju gminy i powinny
zostać ujęte w podstawowym dokumencie programowym, jakim jest dla Gminy Nowa Wieś Wielka
niniejsza Strategia.

II. Zasady opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka
2008 - 2015
2.1. ZałoŜenia opracowania Strategii
Konieczność opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015, wynika z dwóch
zasadniczych elementów:
1. Realizacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku.
2. Nowego okresu programowania polityki regionalnej na lata 2007-2013.

Uwarunkowania powyŜsze spowodowały przyjęcie do regulacji krajowych dorobku prawnego Unii
Europejskiej oraz zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej, a od 2007 roku, określanych równieŜ
jako zasady polityki spójności. W ramach celów polityki spójności Unia Europejska i Komisja
Europejska wyznaczyły cele polityki regionalnej na okres od 2007 do 2013 roku oraz wynikające z niej
ramy czasowe i kwalifikowalności geograficznej, które zostały wyraŜone w odpowiednich
rozporządzeniach Rady Wspólnoty Europejskiej (WE), a następnie krajowych aktach prawnych
i dokumentach programowych na lata 2007-2013. Określają one konieczność opracowania strategii
rozwoju, jako podstawowego instrumentu realizacji polityki regionalnej na poziomie lokalnym.
Obowiązki prawne w zakresie wdraŜania polityki regionalnej nakłada na gminy ustawa o zasadach
prowadzenia polityki regionalnej z dnia 6 grudnia 2006 roku.
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PowyŜsze

uwarunkowania

stanowią

główne

powody opracowania

niniejszej

Strategii

jako

podstawowego dokumentu programowego do roku 2015, regulującego zasady prowadzenia polityki
rozwoju i realizacji przedsięwzięć, przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Niezwykle

waŜną przesłanką dla posiadania Strategii, oprócz nowych

rozporządzeń WE

i ustawodawstwa krajowego, jest konieczność przygotowania priorytetowych dla rozwoju gminy
projektów i przedsięwzięć, odpowiadających zdefiniowanym dla obecnej perspektywy UE celom
polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Przyjęcie Strategii, wynika ponadto z wytycznych nowego
okresu programowania na lata 2007-2013.
Głównymi czynnikami określającymi charakter Strategii Rozwoju jako bazowego dokumentu
programowego Gminy Nowa Wieś Wielka są:
a) horyzont czasowy obejmujący okres programowania 2007-2013, wydłuŜony zgodnie
z zasadą n+ 2 do roku 2015 i zmiany dotyczące funduszy strukturalnych w prognozowanym
okresie,
b) nowe dominanty w polityce rozwojowej UE – innowacyjność i realizacja zreformowanej
Strategii Lizbońskiej,
c) konieczność powiązania Strategii z nowymi celami strukturalnymi UE oraz spójność
z polityką regionalną w kontekście reformy funduszy UE,
d) konieczność określenia projektów i ujęcia w części operacyjnej Strategii podstawowych
projektów strategicznych w formie odpowiadającej wytycznym programowania rozwoju dla
zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2020 oraz
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013,
e) powiązanie Strategii z planami rozwojowymi i przestrzennymi,
f)

konieczność weryfikacji podstawowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, ujętych
w części operacyjnej Strategii, jako kluczowych projektów do nowego okresu programowania
2007-2013,

g) weryfikacja instrumentów wdraŜania Strategii oraz wskaźników wdraŜania,
h) weryfikacja czynników składających się na analizę SWOT,
i)

określenie priorytetów, celów i zadań Strategii na lata 2008-2015,

j)

komplementarność ze strategiami województwa i powiatu,

k) uwzględnienie moŜliwości pozyskania funduszy UE z budŜetu 2007-2013,
l)

określenie zadań strategicznych z punktu widzenia rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka.

Okres realizacji Strategii został przyjęty na lata 2008-2015 z uwagi na kwalifikowalność wydatków oraz
zasadę n+2, wpisującą planowane przedsięwzięcia strategiczne w okres programowania UE na lata
2007-2013.

Przyjęto,

iŜ

Strategia,

posiadać

będzie

charakter

podstawowego

dokumentu

programowego Gminy Nowa Wieś Wielka, zawierającego sformułowane propozycje projektów,
pozwalające władzom samorządowym Gminy na przygotowanie przedsięwzięć, uwzględniających
ubieganie się w procesie ich realizacji o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
oraz innych środków zewnętrznych.
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2.2.

Proces aktualizacji

Podstawą procesu aktualizacji są wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, wynikające z procesu programowania i koncepcji polityki rozwoju regionalnego
w perspektywie okresu 2007-2013. Proces planowania oparty został na następujących załoŜeniach:

1) ciągłość procesu planowania i procesów rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka:
- analiza materiałów i dokumentów strategicznych i planistycznych oraz finansowych Gminy,
w tym w szczególności Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2006-2013,
powstałej przy współpracy Inwest Consulting z Poznania,
- weryfikacja uwarunkowań rozwojowych w kontekście rozwoju regionalnego,
- identyfikacja podstawowych projektów rozwojowych w perspektywie polityki spójności
i wytycznych funduszy strukturalnych dla nowego okresu programowania UE 2007-2013,
- zgodność propozycji projektowych z kierunkami i celami długofalowego rozwoju określonymi
w Strategii Rozwoju Gminy,
- rekomendacja dla Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kontekście wytypowania projektów
strategicznych w okresie programowania 2007-2013.

2) ujęcie w Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 nowych uwarunkowań
społeczno-gospodarczych:
- polityki spójności UE na lata 2007 - 2013,
- zasad polityki regionalnej,
- wdroŜenia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013,
- zapisów Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 w tym: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- wytycznych dokumentów programowych (Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015),
- ustaleń regionalnej strategii rozwoju,
- tendencji wynikających z dynamiki społeczno-gospodarczego rozwoju Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

3) Konsultacje

społeczne.

Udział

społeczności

lokalnej

i

władz

samorządowych

w procesie programowania rozwoju na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
Opracowanie Strategii dokonane zostało z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych, lokalnej
społeczności, radnych Gminy Nowa Wieś Wielka, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji
oraz organizacji społecznych z terenu gminy. Spełniony został tym samym wymóg uspołecznienia
procesu planowania strategicznego rozwoju oraz przeprowadzenia bezpośrednich konsultacji
społecznych. Jest to wyraz realizacji zasady partnerstwa w procesie planowania rozwoju lokalnego,
wyraŜany w regulacjach i postulatach Unii Europejskiej. Zasada partnerstwa dotyczy równieŜ
partnerstwa instytucjonalnego oraz partnerskiej współpracy władz samorządowych i uczestnictwa
środowisk społecznych w planowaniu rozwoju. Opinie środowisk zostały wyraŜone w trakcie
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warsztatów strategicznych, w postaci uwag oraz wskazań dotyczących głównych uwarunkowań
i kierunków rozwoju, analizy SWOT oraz w formie uzupełnienia do listy projektów strategicznych.
Wyniki warsztatów strategicznych zostały poddane analizie i uwzględnione w Strategii. Ponadto
wyrazem uspołecznienia Strategii były przeprowadzone konsultacje społeczne i środowiskowe,
prezentujące załoŜenia Strategii, listę projektów strategicznych oraz cały dokument. Wyniki konsultacji
społecznych i ustalenia warsztatów w formie prezentacji zostały umieszczone na oficjalnych stronach
internetowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

2.3. Zakres Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015
Podstawą planowania Strategii była inicjatywa władz samorządowych Gminy w zakresie opracowania
programowego dokumentu strategicznego: Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015.
Inicjatywa pozwoliła na wybór społeczno-eksperckiej metody opracowania podstawowego dokumentu
strategicznego oraz wstępne określenie zakresu uwzględniające w Strategii zmiany dotyczące polityki
strukturalnej Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013. Podsumowanie zakresu
opracowanej Strategii zawiera poniŜsze zestawienie.

Tabela 1. Zakres Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015

Wprowadzenie

Wyjaśnienie załoŜeń, genezy oraz zawartości Strategii.

ZałoŜenia planowania Strategii

Czynniki wpływające na opracowanie Strategii.

Proces planowania

Przebieg i rola planowania Strategii dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy:
-

utrzymanie

ciągłości

procesu

planowania

strategicznego rozwoju gminy,
- dostosowanie zapisów w Strategii Rozwoju Gminy
Nowa

Wieś

Wielka

2008-2015

do

nowych

uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
- udział społeczności lokalnej i władz samorządowych
w procesie współpracy społecznej.
Organizacja i metodyka prac nad

Opis przyjętej metodyki, organizacja prac:

Strategią

- prace społeczno - eksperckie, warsztaty strategiczne,
- prace nad analizą SWOT.

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki

dotyczące

listy

głównych

czynników

i przedsięwzięć rozwojowych.
Cele polityki rozwoju na lata 2007-2013

Zgodność Strategii z celami polityki strukturalnej UE.
Uwarunkowania krajowe polityki rozwoju.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zgodność i komplementarność Strategii z dokumentami
rozwojowymi regionu.
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Programowanie na lata 2007-2013

Opis nowych zasad programowania rozwoju na lata
2007-2013, określenie głównych warunków i zakresu
programowania wraz z wyszczególnieniem struktury
dokumentów, jako podstawy konstrukcji projektu i
doboru

programu

operacyjnego,

celów

i

źródeł

finansowania projektów.
Analiza sytuacji społeczno-

Analiza sfery czynników makroekonomicznych oraz

gospodarczej (w tym przestrzenno-

wewnętrznych rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka.

środowiskowej) Gminy Nowa Wieś
Wielka oraz analiza SWOT
Wyznaczenie wizji, misji i celów

Wizja, misja, priorytety, cele i zadania strategicznego

strategicznych

rozwoju Gminy.

Planowane projekty strategiczne Gminy

Lista

Nowa Wieś Wielka w okresie 2008 - 2015

programów operacyjnych, priorytetów i potencjalnych

propozycji

projektowych

wraz

z

opisem

źródeł dofinansowania.
Zasady aktualizacji, monitorowania

Określenie systemu monitorowania realizacji Strategii i

i wdraŜania Strategii

podstawowych wskaźników.

2.4. Organizacja i metodyka prac nad Strategią
Koordynatorem prac był samorząd Gminy Nowa Wieś Wielka. W proces aktualizacji zaangaŜowane
były władze samorządowe Gminy, a takŜe przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Proces
aktualizacji i opracowania Strategii, przebiegał w formie prac samorządu, konsultacji społecznych,
współpracy z instytucjami z terenu Gminy oraz przedstawicielami środowisk społecznych
w sołectwach. Współpraca instytucjonalna oznaczała udział w procesie planowania przedstawicieli
instytucji samorządowych. W procesie planowania strategicznego zastosowano metodę społecznoekspercką. W ramach współpracy eksperckiej określono metodologię prac i harmonogram
opracowania Strategii. W fazie wstępnej dokonano analizy istniejącego zasobu programowych
dokumentów gminy, a takŜe analizy makroekonomicznej i strategicznej regionu.
Kolejną fazą prac było uspołecznienie i konsultacje środowiskowe załoŜeń strategicznych w formie
dwóch warsztatów dla przedstawicieli społeczności lokalnych. Zebrane uwagi w trakcie prac
warsztatowych, pozwoliły na szczegółową analizę uwarunkowań rozwoju gminy, dokonanie analizy
SWOT oraz prezentację głównych kierunków rozwoju na lata 2008-2015. Ponadto uzyskano
społeczną opinię, co do proponowanych przez władze samorządowe Gminy Nowa Wieś Wielka
kierunków i głównych zadań strategicznych. Dyskusja społeczna dotyczyła takŜe projektów
do współfinansowania w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ustalenia konsultacji
zostały przyjęte przez uczestników warsztatów.
Następnie – zgodnie z harmonogramem prac – przedłoŜony został dokument Strategii, opracowany
przez specjalistów Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „Eurofundusz”.
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Zespół doradców samorządowych „Eurofundusz” jest członkiem Europejskiego Holdingu Doradczego
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu dokumentów
strategicznych dla gmin i jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prac nad opracowaniem
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 była umowa zawarta w dniu 7 sierpnia 2007
roku pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka,
Wojciecha Oskwarka, a Biurem

Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej

„Eurofundusz”, reprezentowanym przez Właściciela Marka Dondelewskiego – Konsultanta Funduszy
Strukturalnych UE.
Opracowanie eksperckie realizowane przez konsultantów „Eurofunduszu”, poddano w dalszej
kolejności procesowi społecznej konsultacji oraz publicznej prezentacji. Proces ten został równolegle
uzupełniony o prace komisji Rady Gminy i ustalenia radnych oraz środowisk społecznych Gminy
Nowa Wieś Wielka. Następnie dokument przedłoŜony został w formie uchwały Radzie Gminy Nowa
Wieś Wielka.

2.5. System planowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 - 2015
PoniŜszy schemat ilustruje model planowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015.
Rys.1. Planowanie strategiczne w Gminie Nowa Wieś Wielka

WIZJA

ANALIZA

MISJE

SWOT/PEST

PRIORYTETY ROZWOJU

CELE

ZADANIA STRATEGICZNE
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2.6.

Źródła i dokumenty programowe

W zakresie programowania polityki rozwoju dla potrzeb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa
Wieś Wielka 2008 – 2015, wykorzystano następujące opracowania:

1. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.
Uchwała Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obowiązująca od dnia
1 stycznia 2007 r.

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w
sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwała Nr 44/626/07
Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2007 r.

4. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 r.

5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Wytyczne w zakresie jednolitego
systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Warszawa 11 czerwca 2007 r.

6. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2006-2013. Uchwała Nr XXXIV/361/06 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2006 r.
7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z Planem Gospodarki Odpadami
na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011. Uchwała Nr XIX/187/04 Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka z dnia 16 września 2004 r.
9. Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Uchwała Nr 132 XXIV/2001 Rady
Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2001 r.

10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka.
Uchwała nr XXXV/367/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r.

11. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2013, Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/382/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r.

12. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010.

13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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III. Cele nowego okresu programowania 2007- 2013
Wyrazem polityki strukturalnej UE jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 roku,
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz

Funduszu

Spójności.

Rozporządzenie

uchyla

obowiązujące w poprzednim okresie programowania Rozporządzenie (WE) nr 1260/99.
W zakresie nowej polityki spójności UE istotne są zalecenia Rozporządzenia, dotyczące trwałego
rozwoju obszarów (regionów) oraz wkład, w szczególności gmin, w rozwój regionalny. W ramach
polityki strukturalnej, naleŜy uwzględnić zwiększenie ich roli w programowaniu działań popierających
odnowę obszarów wiejskich.
Rozporządzenie określa, iŜ wieloletnie programowanie, powinno być ukierunkowane na osiąganie
celów funduszy poprzez zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów finansowych oraz spójności
i ciągłości wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich.
Rozporządzenie zmienia równieŜ proces planowania strategicznego. Programowanie w latach
2007-2013, powinno zapewniać wzajemną koordynację, zarówno między funduszami, jak i między
funduszami, a innymi istniejącymi instrumentami finansowymi, typu: środki Europejskiego Banku
Inwestycyjnego czy środki Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Taka koordynacja obejmuje
równieŜ przygotowanie złoŜonych planów finansowych i partnerstwo publiczno - prywatne (art. 37).
Natomiast rozwinięcie art. 37a wskazuje, iŜ właściwe jest zapewnienie lepszego dostępu
do

finansowania

i

innowacyjnych

technik

inŜynierii

finansowej

przede

wszystkim

dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do celów inwestowania
w partnerstwo publiczne i inne projekty objęte zintegrowanym planem trwałego rozwoju obszarów
gminy.
W wyniku opracowania aktualnej Strategii dokonano analizy w kierunku zgodności planowanych
projektów strategicznych z celami polityki spójności UE zdefiniowanymi na lata 2007-2013.

Trzy podstawowe cele, jakie muszą być uwzględnione przy realizacji strategicznych przedsięwzięć to:

Konwergencja: zgodnie z art. 3 Rozporządzenia nr 1083/2006 - cel ukierunkowany jest
na przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów,
poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i jakości
inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, a takŜe rozwój innowacyjności i społeczeństwa opartego
na wiedzy oraz ochronę jakości środowiska naturalnego. Cel finansowany ze środków EFRR,
EFS, FS.

Konkurencyjność

regionalna

i

zwiększenie

zatrudnienia

-

cel

ukierunkowany

jest

na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak równieŜ zatrudnienia poprzez
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, innowacyjność i promowanie społeczeństwa opartego
na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz
poprawę dostępności, zdolności adaptacyjnych pracowników i podmiotów gospodarczych, jak
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równieŜ rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej. Cel finansowany ze środków
EFRR i EFS.

Europejska współpraca terytorialna - cel ukierunkowany jest na umacnianie współpracy
transgranicznej realizowany poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne, umacnianie
współpracy transnarodowej za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi
terytorialnemu oraz umacnianie współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń
na właściwym szczeblu terytorialnym. Cel finansowany z EFRR.

IV. Uwarunkowania krajowe polityki rozwoju regionalnego 2007 - 2013
Podstawowe wytyczne w zakresie polityki rozwoju, jakie uwzględnia niniejsza Strategia, związane
są równieŜ z celami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zalecenia polityki krajowej znajdują wyraz
m.in. w następujących dokumentach uwzględnionych przy opracowaniu i realizacji celów
strategicznych:
•

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013;

•

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013;

•

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015;

•

Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013;

•

Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2015;

•

Kierunki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2020 roku;

•

II Polityka Ekologiczna Państwa oraz dostosowane do niej strategie i programy
środowiskowe.

4.1. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady polityki rozwojowej jest ustawa z dnia
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658). Ustawa
określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy
między nimi. Zgodnie z ustawą przez politykę rozwoju, rozumie się zespół wzajemnie powiązanych
działań, podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju
oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej m.in.
w zakresie:
•

rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki, w tym sektorów opartych
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii,

•

rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa,

•

tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej,

•

wspierania rozwoju przedsiębiorczości,

•

wspierania wzrostu gospodarczego,

•

zwiększenia konkurencyjności gospodarki.
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Zgodnie z ustawą politykę rozwoju w skali lokalnej prowadzi samorząd. Politykę rozwoju realizuje się
przy pomocy programów operacyjnych. Ustawa uznaje w art. 9, iŜ strategią rozwoju na poziomie
lokalnym są strategie rozwoju powiatu oraz strategie rozwoju gmin.
Według zapisów ustawy strategia zawierać powinna m. in.:
•

diagnozę sytuacji danego obszaru,

•

prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią,

•

określenie celów strategicznych polityki rozwoju,

•

określenie systemu realizacji,

•

wskaźniki realizacji.

4.2. Uwarunkowania regionalne Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015
4.2.1. Synteza potencjału geograficzno-społecznego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Województwo

Kujawsko

-

Pomorskie

obejmuje

17

970

km

2

powierzchni

i

w

końcu

2006 r. zamieszkiwało je 2.068,3 tys. ludności (GUS 2006 r.). Mieszkańcy Województwa Kujawsko
- Pomorskiego stanowią 5,4% ludności naszego kraju. Pod względem administracyjnym województwo
dzieli się na 19 powiatów ziemskich oraz cztery miasta na prawach powiatu (144 gminy). W regionie
zostały rozdzielone funkcje stołeczne: Bydgoszcz jest siedzibą Wojewody, a Toruń siedzibą Marszałka
i Sejmiku Województwa.
Dochód województwa mierzony PKB na mieszkańca jest dość niski – 89,7 % średniej krajowej, lecz
powoli wzrasta (o 1,3 punkty w okresie 1999-2004). Tendencja ta wynika ze zmian w strukturze
gospodarczej regionu.
Tabela 2. Ogólna charakterystyka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na tle danych dotyczących
całego kraju.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Powierzchnia w km

2

Ludność w tys.
2

Gęstość zaludnienia (os./km )
Wskaźnik urbanizacji (liczba ludności w

Wartość

Polska (100%)

17.970,0

6,0

2.067,5

5,3

115,0

94,2

61,8

100,5

19.169,0

89,7

2.254,0

71,4

58,3

43,2

4,3

75,0

miastach do ludności ogółem)
PKB na mieszkańca w tys. zł
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
w zł
Nakłady na działalność B+R na 1
mieszkańca w zł
Spółki prawa handlowego na 1 tys.
mieszkańców
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Pracujący na 1 tys. ludności
Stopa bezrobocia

309,6

95,2

23,6

124,0

1.988,0

87,4

32,4

99,7

rejestrowanego.
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w zł.
Powierzchnia obszarów
prawnie chronionych w %
Źródło danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 - 2013, Toruń
2007.

Pod względem społeczno-gospodarczym Województwo Kujawsko-Pomorskie, zajmuje środkową
pozycję w kraju. W największych miastach regionu występuje przemysł, który przechodził okres
transformacji ustrojowej i staje się w coraz większym stopniu przemysłem konkurencyjnym
w skali kraju.
Istotnym czynnikiem jest wdraŜanie nowych technologii i nasycenie struktury gospodarczej regionu
branŜami wysokich technologii, czego przykładem jest funkcjonowanie sektora elektronicznego
w Podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanej w okolicy Torunia.
Z kolei w głównych ośrodkach miejskich województwa: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu,
Brodnicy czy Świeciu, występuje przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spoŜywczy, tekstylny,
celulozowy i poligraficzny.
Istotne znaczenie dla rozwoju obszaru ma układ drogowy włączający województwo w sieć
komunikacyjną kraju i Europy. Podstawową osią komunikacyjną jest oś Północ – Południe autostrada
A - 1. Przez województwo przechodzą teŜ drogi: E-75 Gdańsk - Cieszyn, E-10 Szczecin – Warszawa,
E 261 Świecie – Wrocław. Planowana jest budowa trasy S5 Wrocław – Gdańsk. PowyŜszy układ
drogowy włącza obszar województwa w system dróg krajowych.

4.2.2. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Podstawowym dokumentem, wyznaczającym kierunki rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w zakresie polityki rozwoju regionalnego jest Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2007-2020 opracowana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zgodnie z
niniejszym dokumentem nadrzędnym celem, czyli misją realizacji procesu długofalowego rozwoju
województwa jest poprawa konkurencyjności regionu oraz podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców.
Strategia obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. i wskazuje wyraźnie na konieczność realizacji działań,
zmierzających do rozwoju infrastruktury w Priorytetowym obszarze działań 2. Unowocześnienie
struktury funkcjonalno – przestrzennej regionu. Konsekwencją takiego zapisu jest opracowanie
lokalnych dokumentów programowych, stanowiących uzupełnienie strategii regionalnej. W ten
kierunek planowania rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego wpisuje się Strategia Rozwoju
Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015, jako komplementarna z dokumentem rozwojowym w skali
regionu.
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V. Analiza sytuacji społeczno - gospodarczej (środowiskowo - przestrzennej)
Gminy Nowa Wieś Wielka
5.1. Synteza diagnozy Gminy Nowa Wieś Wielka
Diagnoza zawarta w niniejszej Strategii ilustruje w sposób syntetyczny stan Gminy w obszarze
poszczególnych elementów struktury społeczno-gospodarczej:
a) sytuacji demograficznej i społecznej,
b) stanu elementów infrastruktury technicznej, jako podstawy realizacji zadań rozwojowych
opartych o wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych: infrastruktura drogowa,
infrastruktura techniczna ochrony środowiska, system gospodarki odpadami, zabezpieczenie
energetyczne Gminy Nowa Wieś Wielka,
c) stanu infrastruktury społecznej: edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury,
turystyki, sportu i rekreacji,
d) stanu lokalnej gospodarki i sektora rolniczego.

Przy formułowaniu ustaleń syntezy diagnozy Gminy, dokonano równieŜ przeglądu dokumentów Gminy
związanych z obszarem planowania przestrzennego.

5.1.1. PołoŜenie geograficzne
Gmina Nowa Wieś Wielka pod względem administracyjnym, naleŜy do Województwa Kujawsko
– Pomorskiego. Gmina Nowa Wieś Wielka jest jedną z gmin wchodzących w skład Powiatu
Bydgoskiego i znajduje się bezpośrednio w powiązaniu strukturalnym oddziaływania Aglomeracji
Bydgosko -Toruńskiej, w szczególności miasta Bydgoszczy. Gmina jest zlokalizowana w odległości 20
km od Bydgoszczy. Gmina jest bardzo dobrze skomunikowana z uwagi na przebiegające przez jej
teren główne ciągi komunikacyjne: droga krajowa nr 25 Bydgoszcz - Konin, droga wojewódzka nr 254
Bydgoszcz - śnin, a takŜe drogi powiatowe. Poza komunikacją drogową Gmina korzysta z dogodnej
lokalizacji na przebiegu głównych tras kolejowych: linia kolejowa znaczenia krajowego C–E- 65 Tczew
- Bydgoszcz – Inowrocław - Katowice oraz bliskości komunikacji lotniczej: lotnisko regionalne w
2

Bydgoszczy (komunikacja lotnicza krajowa i zagraniczna). Gmina zajmuje powierzchnię 148 km ,
z czego 63,38 % zajmują lasy. W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Brzoza (w tym: Chmielniki,
Emilianowo, Piecki), Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Dziemionna, Jakubowo, Januszkowo, Kobylarnia,
Kolankowo, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin i Tarkowo
Dolne.
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Rys. 2. PołoŜenie geograficzne Gminy Nowa Wieś Wielka

5.1.2. Warunki przyrodnicze
Gmina Nowa Wieś Wielka posiada atrakcyjne obszary pod względem warunków przyrodniczych
i krajobrazowych. Gmina znajduje się w fizyczno-geograficznym mezoregionie zwanym Kotliną
Toruńsko-Bydgoską. Na terenie Gminy w strukturze podłoŜa dominują utwory piaszczyste.
Na znacznym obszarze, w części północno-wschodniej Gminy, są one porośnięte borami sosnowymi.
Wydmy sięgające przeciętnie około 20 m wysokości względnej, są wyraźnym urozmaiceniem
równinnego krajobrazu Gminy. W części południowej występują łąki i pastwiska. Znaczna część
Gminy, połoŜona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko Bydgoskiej. Na terenie Gminy występują dwa rezerwaty przyrody: „Tarkowo” o pow. 0,25 ha, w
którym, występuje chroniony gatunek wiśni karłowatej oraz rezerwat „Dziki Ostrów” o pow. 74,69 ha, w
którym, występują rzadkie rośliny runa. Ponadto w Gminie jest osiem pomników przyrody - dorodnych
dębów. Obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych są łąki nadnoteckie, rozciągające się od
miejscowości Brzoza, poprzez Kobylarnię, Nowe Smolno, Kolankowo, aŜ po granice z gminami Białe
Błota i Łabiszyn.
Charakteryzują się one bogactwem gatunkowym roślinności łąkowej i są siedliskiem rzadkich
gatunków zwierząt. Na obszarze tym utworzono w 2000 roku Obszar Chronionego Krajobrazu
pn. „Łąki Nadnoteckie”.

5.1.3. Sytuacja demograficzna i społeczna Gminy
Powierzchnia Gminy wynosi 148 km² Gminę zamieszkuje obecnie 8.505 osób (stan na 31 grudnia
2007 r.) w tym 4.376 kobiet i 4.129 męŜczyzn. Z ogólnej liczby mieszkańców najwięcej osób
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zamieszkuje w miejscowości Brzoza: 2.955. Drugim skupiskiem jest miejscowość Nowa Wieś Wielka:
2.335. Pozostałe miejscowości grupują od 1 do 11% ludności. W ostatnich latach obserwuje się
znaczny przyrost liczby ludności na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Tabela 3. Dynamika zmian liczby ludności w Gminie Nowa Wieś Wielka w latach od 2002 do 2007

Lata

Liczba ludności

2002

7. 540

2003

7. 702

2004

7. 894

2005

8. 067

2006

8. 262

2007

8. 505

Źródło danych: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
2

Średnia gęstość zaludnienia Gminy wynosi 57 osób na 1 km . Liczba ludności w Gminie od 2002 roku
stale wzrasta. Jest to wynikiem dodatniego salda migracji, jak i przyrostu naturalnego.
Na koniec 2007 r. struktura wiekowa ludności Gminy kształtowała się następująco: 2.184 osoby
w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 26%, 5 503 to osoby w wieku produkcyjnym, co stanowi 64%
oraz 818 osób w wieku porodukcyjnym, co stanowi 10% ludności Gminy ogółem. Dynamika wskazuje,
Ŝe najszybciej zwiększa się grupa osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, co zapobiega
powstaniu nierównowagi społeczeństwa (w przypadku Polski występuje ogólne starzenie się
społeczeństwa). Wykres poniŜej przedstawia dane w ujęciu procentowym.
Wykres 1. Struktura ludności Gminy Nowa Wieś Wielka

S truktura ludnoś c i w proc entac h
10%

w wieku produkc yjnym
26%
w wieku
prz edprodukc yjnym
64%

w wieku
poprodukc yjnym

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W grupie przedprodukcyjnej i produkcyjnej 51% grupy stanowią męŜczyźni i 49% kobiety. Natomiast
w grupie poprodukcyjnej męŜczyźni stanowią zaledwie 29%, podczas gdy kobiety 71%.

5.1.4. Bezrobocie
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2007 roku w Gminie
Nowa Wieś Wielka, zarejestrowanych było 242 osób, w tym 163 kobiet i 79 męŜczyzn, co daje
wskaźnik bezrobocia wyliczony (jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób czynnych
zawodowo) w wysokości 4,39%. Warto zauwaŜyć, Ŝe stopa bezrobocia w Gminie z roku na rok
maleje. Tabela poniŜej przedstawia dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w latach 2003-2007.
Tabela 4. Bezrobotni zarejestrowani wg płci – stan na dzień 31 grudnia danego roku

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007*

Ogółem

514

467

450

376

242

MęŜczyźni

253

235

215

158

79

Kobiety

261

232

235

218

163

Źródło danych: GUS, PUP w Bydgoszczy, * Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.

Porównawczy wskaźnik bezrobocia na koniec 2007 r. w odniesieniu do danych powiatu i województwa
został przedstawiony w tabeli poniŜej.
Tabela 5. Wskaźnik bezrobocia w regionie w stosunku do województwa i kraju

Nazwa regionu

Stopa bezrobocia na dzień
31.12.2007 r.

Województwo Kujawsko - Pomorskie

14,9%

Powiat Bydgoski

11,6%

Gmina Nowa Wieś Wielka

4,39%

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i PUP w Bydgoszczy

Wskaźnik bezrobocia w Gminie jest niŜszy w porównaniu do wyników w powiecie i województwie.
Według Powiatowego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w Powiecie Bydgoskim, sukcesywnie w roku
2007, ulegała obniŜeniu i na koniec poszczególnych kwartałów przedstawiała się następująco:
I kwartał 2007 r. - 15,4%; II kwartał 2007 r. - 12,7%; III kwartał 2007 r. - 11,8%.
Pomimo stałej tendencji zniŜkowej ogólnej stopy bezrobocia w Powiecie Bydgoskim, bezrobocie
wpływa na Ŝycie społeczno - gospodarcze Gminy. Analizując strukturę bezrobotnych pod względem
wykształcenia, naleŜy stwierdzić, Ŝe zdecydowana większość bezrobotnych to ludzie
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym 64,8%. Relatywnie niski, wśród
bezrobotnych, jest natomiast odsetek osób legitymujących się wykształceniem wyŜszym 7%.
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Tabela 6. Liczba osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz ze względu na wykształcenie i płeć

Wykształcenie osób

Ogółem

Kobiety

MęŜczyźni

gimnazjalne i niŜsze

88

54

34

zawodowe

69

39

30

średnie

17

16

1

policealne (pomaturalne)

51

41

10

wyŜsze

17

13

4

bezrobotnych

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Gmina

podejmuje

aktywne

działania

na

rzecz

wspierania

osób

bezrobotnych.

Ścisła współpraca z instytucjami rynku pracy zaowocowała powstaniem w 2004 r. Samorządowego
Klubu Pracy, którego celem była pomoc bezrobotnym w tworzeniu aplikacji zawodowych i aktywnym
poszukiwaniu pracy. Następnie w październiku 2004 roku w Urzędzie Gminy powstało Gminne
Centrum Informacji, na którego utworzenie Gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Gospodarki
i Pracy. Celem funkcjonowania GCI jest aktywizacja, wspieranie i szkolenie osób poszukujących pracy
oraz propagowanie dostępu do informacji za pomocą nowych technologii teleinformatycznych.
5.1.5. Oświata i edukacja
Wśród priorytetów o znaczeniu strategicznym na wiodącym miejscu, znajduje się nowoczesny
i

racjonalny

system

edukacji,

dostosowany

do

zachodzących

przemian

społecznych

i demograficznych. Aktualnie ustrój szkoły, kreują sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W latach 2002-2007 na terenie Gminy, występuje, w wyniku procesów migracyjnych spowodowanych
napływem rodzin z dziećmi do miejscowości Brzoza oraz rozbudowy osiedli w Olimpinie i Kobylarni,
stały wzrost liczby uczniów objętych rejonem Szkoły Podstawowej w Brzozie. Ponadto w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej przewidywany jest wzrost liczby uczniów ze względu na rozwój
budownictwa mieszkalnego w miejscowości Dobromierz.
Rozwój infrastruktury szkolnej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowi waŜny czynnik
zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Gminy. Istotnym elementem rozwoju oferty edukacyjnej,
jest zapewnienie szkolnej infrastruktury sportowej.
Realizacja Strategii, wymaga od Gminy, zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej systemu
placówek

oświatowych

oraz

oparcia

systemu

edukacji

i

wychowania

na

kształceniu

szerokoprofilowym. Dla osiągnięcia tych celów na terenie Gminy, zorganizowano racjonalną sieć
szkolną. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego, odbywa się w dwóch placówkach
szkolnych. W ramach szkolnictwa ponadpodstawowego w Gminie funkcjonują gimnazja: w Brzozie
i w Nowej Wsi Wielkiej. Funkcję opiekuńczo - wychowawczą nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy
sprawują dwa przedszkola gminne. Poziom kształcenia i jakość procesu edukacji stale wzrasta m.in.
w wyniku wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych (szkoły posiadają pracownie
komputerowe).
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PoniŜsza tabela charakteryzuje stan osobowy oświaty w poszczególnych placówkach Gminy Nowa
Wieś Wielka.
Tabela 7. Zestawienie liczby uczniów oraz nauczycieli w poszczególnych placówkach nauczania

Liczba uczniów

Liczba

Placówka

nauczycieli
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2006

2007

366

366

363

349

347

347

32

32

188

196

207

207

204

185

28

23

355

353

371

369

369

362

31

34

154

161

173

178

214

221

20

20

101

112

115

106

104

121

8

10

115

116

114

144

125

144

11

13

1.279

1.304

1.343

1.353

1.363

1.380

130

132

Szkoła
Podstawowa im.
Marii Konopnickiej
w Nowej Wsi
Wielkiej
Gimnazjum im.
Jana
Kochanowskiego
w Nowej Wsi
Wielkiej
Szkoła
Podstawowa im.
Powstańców
Wielkopolskich w
Brzozie
Gimnazjum
w Brzozie
Przedszkole
Samorządowe
„Stokrotka”
w Nowej Wsi
Wielkiej
Przedszkole
Samorządowe
„Jarzębinka”
w Brzozie
Razem:

Źródło: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Bliskość Bydgoszczy i Torunia pozwala na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych młodzieŜy
na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i akademickiego.
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5.1.6. Kultura
Działalnością kulturalną na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka zajmuje się od 2000 roku Gminny
Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Ośrodek dysponuje jedną wielofunkcyjną salą o pow. 150 m

2

i posiada zaplecze kuchenne. Ośrodek jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, takich jak
przeglądy piosenek, konkursy recytatorskie, gale taneczne, koncerty, wystawy, których celem jest
realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury. W Ośrodku odbywają się równieŜ zebrania
wiejskie, szkolenia, narady, pokazy, prezentacje, biesiady oraz imprezy rodzinne. DuŜym
powodzeniem wśród mieszkańców cieszą się imprezy plenerowe, ludyczne i sportowo - rekreacyjne.
NaleŜą do nich festyny majowe, festyn doŜynkowy, „Powitanie lata”, „Święto latawca”, „PoŜegnanie
lata”, „Muzyczny Plecak” oraz plenerowe imprezy sołeckie. Przy organizacji wielu imprez Ośrodek
ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Urzędem Gminy. Gminny Ośrodek Kultury współuczestniczy w organizacji
obchodów świąt państwowych na terenie gminy oraz imprez podtrzymujących tradycje ludowe.
Na terenie Gminy działa od 1955 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, która ma
swoją filię w Brzozie. Od 1 lipca 2007 r. Biblioteka jest instytucją kultury i prowadzi działalność,
zaspokajającą potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka zajmuje się przede wszystkim promocją
i upowszechnianiem czytelnictwa. Biblioteka umoŜliwia równieŜ mieszkańcom Gminy dostęp do
informacji i dokumentów przez Internet. W ramach akcji „rozwój społeczeństwa informacyjnego”
Biblioteka prowadzi ogólnodostępne czytelnie internetowe. Księgozbiór Biblioteki jest corocznie
wzbogacany, m.in. poprzez udział w programie operacyjnym Ministerstwa Kultury - Promocja
czytelnictwa (priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek, zadanie: Zakup nowości wydawniczych).
W 2007 roku Biblioteka pozyskała 1152 woluminy. Na koniec 2007 roku księgozbiór Biblioteki wynosi
łącznie 25 284 woluminy.

5.1.7.Sport
W zakresie oferty sportowej na terenie Gminy funkcjonuje pięć klubów sportowych. Kub Sportowy
„Brzoza” (www.ksbrzoza.go.pl) i Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza”, prowadzą sekcje piłki noŜnej,
a zawodnicy biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek
Piłki NoŜnej. W 2007 r. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Nowej Wsi Wielkiej uzyskał awans
do klasy A. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” (www.uks-sokol-brzoza.webpark.pl) trenuje łuczników,
którzy promują Gminę Nowa Wieś Wielka na terenie kraju. Łucznicy osiągają liczne sukcesy na
zawodach okręgowych, wojewódzkich oraz krajowych, zarówno: indywidualnych i druŜynowych.
Spektakularnym osiągnięciem Klubu był awans zawodniczek w 2004 r. do I ligi, po zajęciu III miejsca
druŜynowo w finale II ligi. Ponadto młodzicy zajęli I miejsce zdobywając DruŜynowe Mistrzostwo Polski
w finale Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w Białymstoku. Ponadto w 2003 r. utworzono Gminne
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które organizuje otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne w
zakresie tenisa stołowego i piłki noŜnej. W 2005 r. rozpoczęło na terenie Gminy działalność koło Ligi
Obrony Kraju, które prowadzi sekcję strzelecką w kategorii broni pneumatycznej i kulowej. W 2007 r.
powołano Gminną Radę Sportu, organ opiniodawczo-doradczy Wójta.
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5.1.8.Turystyka
Turystyka jest jednym z kierunków rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka. Sprawy z zakresu
turystyki, kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i sportowych, naleŜą do zadań własnych Gminy.
Działania

samorządu

Gminy

dotyczą

promocji

walorów

turystycznych,

przyrodniczych

i krajobrazowych, a takŜe promocji produktów turystycznych, opartych o waloryzację tych zasobów
m.in.:
1. Oferta turystyki rekreacyjnej, weekendowej, turystyki kwalifikowanej – wodnej, w oparciu
o wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych w postaci Jeziora Jezuickiego.
2. Oferta turystyki rekreacyjnej w oparciu o promocję walorów obszaru chronionego krajobrazu
wydmowego Puszczy Bydgoskiej.
3. Oferta turystyki edukacyjnej i przyrodniczej oraz rekreacyjnej i wodnej przy wykorzystaniu zasobów
naturalnych obszaru chronionego „Łąki Nadnoteckie” i dwóch rezerwatów przyrody: Tarkowo i Dziki
Ostrów.
PowyŜszy opis produktów, wskazuje na posiadanie przez Gminę Nowa Wieś Wielka dogodnych
walorów dla rozwoju turystycznego.
Jedną z największych atrakcji Gminy Nowa Wieś Wielka jest niewątpliwie Puszcza Bydgoska, która
zajmuje 2/3 ogólnej powierzchni terenu Gminy. Jest ona waŜnym ogniwem naturalnego korytarza
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym (wg koncepcji ECONET), łączącym wzdłuŜ Wisły:
Kampinoski Park Narodowy przez Lasy Gostynińsko - Włocławskie z Borami Tucholskimi.
Na południowym skraju Puszczy, rozciąga się wskazany powyŜej ciekawy zbiornik wodny
2

z rozbudowaną linią brzegową - Jezioro Jezuickie o powierzchni 14.7 km i głębokości do 10 m.
Na brzegach Jeziora Jezuickiego, znajduje się jedno kąpielisko nadzorowane w Chmielnikach i cztery
miejsca tradycyjnie wykorzystywane jako kąpieliska: tzw. Cypel i Kobra i dwa kąpieliska w Pieckach.
Jezioro Jezuickie i bory sosnowe porastające wydmy oraz „Łąki Nadnoteckie”, decydują
o atrakcyjnych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka. Rekreacja
koncentruje się głównie nad Jeziorem Jezuickim, ale Gmina dysponuje obiektami godnymi uwagi, w
postaci:
−

Pałacyku Myśliwskiego Hrabiów Skórzewskich z końca XIX w.,

−

kościoła parafialnego w Nowej Wsi Wielkiej,

−

zabudowy infrastruktury wiejskiej osadnictwa pruskiego,

−

pomnikami i miejscami pamięci narodowej,

−

szlakami turystycznymi, przebiegającymi przez teren Gminy Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie z planami rozwoju usług i terenów turystycznych w Gminie, planuje się w najbliŜszych latach
następujące działania rozwojowe w dziedzinie turystyki i rekreacji:
−

zagospodarowanie chaty w Chmielnikach (leśniczówki z początku XX w.),

−

rozbudowę sieci dróg rowerowych na istniejących obszarach o walorach rekreacyjnych
i turystycznych,

−

podjęcie działań w kierunku uatrakcyjnienia Jeziora Jezuickiego i jego okolic.
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Gmina posiada moŜliwości organizacji róŜnorodnych form rozwoju turystyki kwalifikowanej, opartych o
waloryzację krajobrazu przyrodniczego:
•

turystyka aktywna – piesza, rowerowa i wodny ruch turystyczny na wyznaczonych obszarach,

•

wędkarstwo,

•

sporty wodne,

•

turystyka przyrodnicza i edukacyjna – głównie dla grup szkolnych zorganizowanych, które
realizują proponowane programy turystyki edukacyjnej,

•

rekreacja – grzybobrania, spacery, turystyka piesza i rowerowa,

•

agroturystyka.

Baza turystyczna na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka ma głównie charakter sezonowy. PoniŜej
przedstawiono bazę obiektów w zestawieniu na poszczególne lata.
Tabela 8. Obiekty bazy turystycznej ogółem wg miesięcy w latach 2003 - 2006
Obiekty

J. m.

2003

2004

2005

2006

obiekty I

ob.

2

2

-

-

obiekty II

ob.

2

2

-

-

obiekty III

ob.

2

2

-

-

obiekty IV

ob.

2

2

-

-

obiekty V

ob.

2

2

-

-

obiekty VI

ob.

3

2

-

-

obiekty ogółem VII

ob.

3

2

3

2

obiekty całoroczne VII

ob.

3

2

3

2

obiekty VIII

ob.

3

2

-

-

obiekty IX

ob.

2

2

-

-

obiekty X

ob.

2

2

-

-

obiekty XI

ob.

2

2

-

-

obiekty XII

ob.

2

2

-

-

miejsca noclegowe ogółem VII

Miejsce

222

103

273

253

miejsca noclegowe całoroczne VII

Miejsce

222

103

273

253

korzystający z noclegów ogółem I-XII

Osoba

4 125

5 465

3 739

3 477

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

Osoba

794

869

408

279

pok.

6 390

4 884

2 266

3 114

pok.

760

729

354

276

wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach
ogółem I-XII
wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach
turystom zagranicznym I-XII
udzielone noclegi ogółem I-XII

Nocleg

20 759

10 062

8 754

11 229

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

Nocleg

3 790

1 629

910

436

Źródło danych: GUS
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5.1.9. Opieka zdrowotna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, którego
organem załoŜycielskim jest Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowi podstawową jednostkę,
zapewniającą opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy i pacjentom przychodni. Według danych
z października 2007 r. opieką objętych było 7 332 osób.
Wykres nr 2. Liczba pacjentów objętych opieką w okresie: IV kw. 2004 r. – III kw. 2007 r.

L ic z ba pac jentów w okres ie:
IV kw. 2004 r.- III kw. 2007 r.

7400
7200
7000
L iczba pacjentów

6800
gru- mar- cze- wrz- gru- mar- cze- wrz- gru- mar- cze- wrz04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07

L iczba pacjentów
Źródło danych: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

W ramach SP ZOZ działają przychodnie w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie, które zapewniają dostęp do
świadczeń medycznych. Gminna Przychodnia zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych
w następujących placówkach:
 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ul. Markwarta 4 – 6 w Bydgoszczy – dla dorosłych,
 Wojewódzki Szpital Dziecięcy ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy – dla dzieci,
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – pomoc doraźna, wyjazdowa (na wezwanie),
 Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska zabezpieczona przez lekarzy SP ZOZ Gminna
Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Gminna Przychodnia w ramach zadań statutowych realizuje:
−

porady lekarskie dla dorosłych i dzieci (przyjmują specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej,
chorób wewnętrznych oraz chorób dzieci),

−

pielęgniarski patronat i opiekę środowiskową (po dwie pielęgniarki środowiskowe na Nową
Wieś Wielką i Brzozę oraz przyległe sołectwa),
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−

zabiegi pielęgniarskie w przychodniach i domu pacjenta (iniekcje, szczepienia ochronne,
pielęgnacja ran, pomiar ciśnienia, wzrostu, masy ciała, badanie EKG itp.),

−

poradnictwo pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania w gabinetach szkolnych
w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie,

−

porady ginekologiczne oraz opiekę połoŜnej środowiskowej (przyjmują specjaliści w zakresie
ginekologii i połoŜnictwa),

−

leczenie stomatologiczne z protetyką (dwa gabinety stomatologiczne dyŜurujące na przemian,
w godzinach przed i po południowych),

−

porady i zabiegi rehabilitacyjne w przychodniach w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz
w domu pacjenta,

−

badania laboratoryjne i obrazowe obowiązujące (krew pobierana jest przy pomocy systemu
próŜniowego zapewniającego bezpieczeństwo pacjentowi jak i personelowi przychodni),

−

transport sanitarny z domu i przychodni do placówek specjalistycznych,

−

poradnictwo w zakresie medycyny pracy,

−

akcje prozdrowotne na terenie gminy (np. badanie wzroku, piersi, profilaktyki nowotworów płuc
itp.).

Ponadto realizowane są m.in. programy profilaktyczne:
1. „Profilaktyka i rehabilitacja dzieci z wadami postawy” – dofinansowanie z budŜetu Gminy.
2. „Przewlekła choroba obturacyjna płuc” tzw. POCHP oraz „Profilaktyka chorób układu krąŜenia”
– dofinansowanie z Narodowego Fundusz Zdrowia.
W latach 2003-2006 zrealizowano program profilaktyczny „Zdrowe zęby to kapitał, o który warto dbać”
– dofinansowanie z budŜetu Gminy.

Tabela poniŜej przedstawia strukturę zatrudnienia w słuŜbie zdrowia.
Tabela 9. Struktura zatrudnienia w latach 2004 - 2007 w słuŜbie zdrowia

Grupa

2004

2005

2006

2007

Pracownicy etatowi

16

14

14

13

w tym lekarze

3

3

1

-

Umowy – zlecenia

11

10

7

13

- Lekarze

6

6

3

6

- Pielęgniarki

-

-

-

2

- Rehabilitanci

3

2

2

2

- Obsługa

2

2

2

3

- Lekarze

7

6

5

9

Razem

34

30

26

35

Kontrakty

Źródło: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
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5.1.10. Pomoc społeczna
Podstawową placówką pomocy społecznej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. GOPS od roku 1999 jest budŜetową jednostką organizacyjną Gminy.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracują lub z Ośrodkiem współpracują:
•

pracownicy socjalni

•

psychologowie

•

pedagodzy (specjalizacja w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną),

•

pedagodzy – wychowawcy świetlicy,

•

instruktorzy terapii zajęciowej,

•

terapeuta uzaleŜnień

•

psychiatra,

•

logopeda, specjalista dysleksji i dysgrafii.

Ośrodek powołany jest do niesienia pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej osobom i rodzinom jej
potrzebującym. Poza realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek tworzy
i realizuje lokalne programy słuŜące rozwiązywaniu problemów społecznych, dzięki którym pracownicy
wdraŜają działania wspierające rodzinę w jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Współpracując
z organizacjami pozarządowymi wspierającymi określone grupy społeczne pozyskano na rzecz osób
niepełnosprawnych nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i zestaw do korekcji wad postawy u dzieci.
TakŜe współpraca z organizacjami pozwala rozwijać róŜnorodność usług specjalistycznych
świadczonych na rzecz mieszkańców tj. poradnictwo psychologiczne, organizację czasu wolnego
dzieci, uaktywnianie seniorów, psychologiczno - prawne wspieracie rodziny. Na terenie Gminy
funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 35 uczestników. – osób zaburzonych
psychicznie i upośledzonych intelektualnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie tworzenia
i realizowania systemu opieki nad dziećmi i młodzieŜą uruchomiono na terenie Gminy dwie świetlice
środowiskowe: w 2001 r. w Nowej Wsi Wielkiej i w 2005 r. w Brzozie. Placówki te przeznaczone są dla
dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, które poprzez zabawę i zajęcia socjoterapeutyczne uczą się
właściwego funkcjonowania w rodzinie i środowisku. Równolegle realizowane są inicjatywy z zakresu
doŜywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych.
Główne kierunki działań z zakresu pomocy społecznej w Gminie to:
•

realizacja róŜnorodnych form wsparcia indywidualnego, środowiskowego i specjalistycznego
na rzecz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, izolacją i nieprzystosowaniem do
Ŝycia społecznego i zawodowego,

•

aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, w tym rozwój infrastruktury
społecznej w Gminie,

•

wsparcie wolontariatu, partnerstwa i dialogu publiczno społecznego,

•

podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy,

•

integracja społeczna.

Szczegółowe projekty w zakresie tworzenia i realizowania systemu opieki nad dziećmi i młodzieŜą to:
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•

funkcjonowanie świetlic środowiskowych od 2001 r. w Nowej Wsi Wielkiej i od 2005 r. w
Brzozie,

•

organizacja wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieŜy,

•

doŜywianie dzieci młodzieŜy w szkołach i przedszkolach na terenie gminy,

•

powołanie zespołu interwencji kryzysowej,

•

funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego konsolidującego działania podejmowane w
celu rozwiązywania problemów indywidualnych i rodzinnych.

Szczegółowe projekty w zakresie tworzenia i realizowania lokalnych programów słuŜących
zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych to:
•

„Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. W 2003 r. Gmina
Nowa Wieś Wielka została przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zakwalifikowana do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących w zakresie tej
działalności;

•

„Samorządowy program na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Nowa Wieś Wielka” W
ramach programu współpracę podjęły: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole
Samorządowe „Jarzębinka”, Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
Gazetka Gminna, Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Dom Samopomocy, Sportowy
Klub Jeździecki „Skaut”, a działania objęły likwidację barier architektonicznych,
rehabilitację dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, rehabilitację leczniczą, likwidację barier
komunikacyjnych

oraz

organizowanie

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

niepełnosprawnych;
•

Program „Bułka dla kaŜdego dziecka” lub „Ciepła bułka” dzięki tym programom
zagwarantowano dzieciom drugie śniadanie do szkoły;

•

Projekt realizowany wraz z niemiecką Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji „Łańcuch
rehabilitacyjny” otwierający drogę do nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy osobom
niepełnosprawnym w szczególności chorym i z zaburzeniami psychicznymi.

•

Projekt z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi „PomóŜ sobie skorzystaj z
pomocy innych”, współfinansowany z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Realizacja projektu umoŜliwia czynne uczestnictwo w Ŝyciu społeczności lokalnej i
przyczyniła się do wyjścia z domu osób chorych psychicznie.

•

Projekt pn. „Damy radę - razem raźniej”, realizowany w ramach dofinansowanie z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną w Nowej Wsi Wielkiej oraz
z organizacjami pozarządowymi tj. :
- Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, w zakresie
współorganizowania imprez dla środowiska lokalnego o charakterze charytatywnym i pomocowym.
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- Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Nowej Wsi Wielkiej w
zakresie organizacji pomocy najuboŜszym,
- Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Rodzin w Nowej Wsi Wielkiej w zakresie organizacji wsparcia
dla osób niepełnosprawnych w tym zaburzonych psychicznie
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej,
- Klubem Seniora „Wrzos” w Nowej Wsi Wielkiej,
- Klubem Seniora w Brzozie,
- Klubami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
5.1.11. Układ drogowy i infrastruktura kolejowa
Przez teren Gminy przebiegają dwa waŜne szlaki komunikacyjne – droga krajowa Nr 25 ( Bydgoszcz –
Konin), o długości 15,5 km i droga wojewódzka Nr 254 (Bydgoszcz – Łabiszyn) o długości 7 km.
W związku z tym, Gmina posiada dobre powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami.
Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych (ponad
34 km) i gminnych (37,08 km) – jednak w części o niskich parametrach technicznych (szczególnie
drogi gminne). Przez Gminę przebiega linia kolejowa znaczenia krajowego C-E-65 (Tczew –
Bydgoszcz – Inowrocław – Katowice), zelektryfikowana dwutorowa magistrala, która na terenie gminy
rozdziela się na kierunek Trzciniec oraz Emilianowo (szlak towarowy, rezerwowy). W Gminie znajdują
się cztery stacje kolejowe, w tym trzy na ruchliwym szlaku na kierunku Bydgoszcz – Inowrocław oraz
Emilianowo, obecnie nieobsługująca ruchu pasaŜerskiego.
Zestawienie dotyczące dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przedstawia się następująco:
Tabela 10. Dane dotyczące dróg gminnych - stan na dzień 31.12.2007 r.

Rodzaj drogi

Długość (km)

Powierzchnia (tys. m. kw.)

Drogi o nawierzchni bitumicznej

10,96

53,44

Drogi z kostki betonowej

3,165

18,27

Drogi o nawierzchni tłuczniowej

5,07

25,02

Chodniki i ścieŜki rowerowe

2,00

15,71

Inne

19,560

55,11

RAZEM

40,755

167,55

Źródło danych: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

5.1.12. Bezpieczeństwo publiczne
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym równieŜ zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa
o samorządzie gminnym, która traktuje powyŜsze, jako zadania własne gminy.
Podstawowymi instytucjami wyspecjalizowanymi w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego są:
Policja, Państwowa StraŜ PoŜarna, które w realizacji zadań, wspierane są przez jednostki
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy władze
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samorządowe prowadzą całodobowy monitoring w postaci kamer monitorujących. Na terenie Gminy
Nowa Wieś Wielka kamery wykorzystywane są równieŜ do zapewniania bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Aktualnie na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka zamontowane są dwie kamery
monitorujące w miejscowości Nowa Wieś Wielka. Ponadto planuje się montaŜ kolejnych dwóch
urządzeń w miejscowości Brzoza.
Gmina wspiera równieŜ finansowo funkcjonowanie Posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej.
Jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa jest równieŜ instalacja odpowiedniego oświetlenia
na drogach, a takŜe poprawa bezpieczeństwa uŜytkowania dróg w wyniku inwestycji Gminy
w nowoczesne technologie modernizacji i budowy dróg. Poza oświetleniem dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych Gmina posiada zmodernizowane energooszczędne oświetlenie dróg, ulic
i placów. Obecnie ok. 80% infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy to oświetlenie
energooszczędne.
Kolejnym aspektem działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego jest realizacja zadań
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej poprzez finansowe wsparcie Gminy utrzymania
jednostek OSP i zapewnienie ich gotowości bojowej oraz zakupy sprzętu przeciwpoŜarowego,
wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Ponadto dwie jednostki OSP, wchodzące w
skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dodatkowo dotowane są z budŜetu Państwa.
Na terenie Gminy funkcjonuje równieŜ Zespół Reagowania Kryzysowego, do zadań, którego naleŜy
w szczególności:
•

monitorowanie występujących klęsk Ŝywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

•

realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski Ŝywiołowej,

•

opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego,

•

przygotowanie warunków umoŜliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

•

realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski Ŝywiołowej.

Obowiązki Szefa Zespołu pełni Pełnomocnik Wójta Gminy, a w skład zespołu wchodzą
przedstawiciele Policji, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i słuŜby zdrowia oraz dyrektorzy zakładów
budŜetowych gminy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

5.1.13. Rozwój gospodarczy Gminy Nowa Wieś Wielka
Gmina jest obszarem wysokiej aktywności gospodarczej. W roku 1997 na jej terenie było
zarejestrowanych 436 podmiotów gospodarczych, a w roku 2007 liczba ta wzrosła o ponad 80%.
Na

terenie

Gminy

w

sektorze

publicznym

działa

14

podmiotów

gospodarki

narodowej,

w sektorze prywatnym 828 podmiotów, w tym: jedna fundacja, dwie spółdzielnie, 60 spółek cywilnych,
15 stowarzyszeń i organizacji społecznych, 56 spółek prawa handlowego oraz 683 osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Strukturę podmiotów publicznych i prywatnych w latach 1997-2007 przedstawia tabela poniŜej.
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Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 1997-2007

Wyszczególnienie

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

436

498

582

642

684

743

797

797

798

820

842

Sektor publiczny

7

8

12

13

12

12

13

14

14

14

14

Sektor prywatny

429

490

570

629

672

731

784

783

784

806

828

Ogółem

Źródło danych: GUS

Sektor prywatny jest bardzo rozbudowany, bowiem aŜ 98% podmiotów, działających na terenie Gminy
Nowa Wieś Wielka naleŜy do tego sektora.
Wykres poniŜej przedstawia procentowe ujęcie liczby podmiotów gospodarki narodowej w sektorze
prywatnym.

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej działające w sektorze prywatnym

P odmioty g os podarki narodowej- s ektor prywatny
0%1% 2%

8%

6%

83%

fundacje

s półdzielnie

s półki z udziałem kapitału zagranicznego

s towarzys zenia i organizacje s połęczne

s półki prawa handlowego

os oby fizyczne

pozos tałe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Analizując sytuację na rynku naleŜy przypuszczać, Ŝe tendencja przyrostu liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarki narodowej będzie się utrzymywała z uwagi na szybki rozwój Gminy i ciągły
wzrost liczby mieszkańców.
Głównymi ośrodkami gospodarczymi gminy Nowa Wieś Wielka są miejscowości Brzoza i Nowa Wieś
Wielka. Działalność podmiotów gospodarczych prowadzona jest w róŜnorodnym zakresie, między
innymi: handlu hurtowego i detalicznego, transportu, usług budowlanych, obsługi nieruchomości, usług
gastronomicznych i hotelarskich, sprzedaŜy i mechaniki pojazdów.
Tabela 12. Zestawienie podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach
1997 - 2007

Wyszczególnienie
Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, wodę
Budownictwo

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

29

32

36

42

36

41

43

36

31

32

29

73

76

86

92

75

79

94

92

96

99

100

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

59

73

79

84

85

86

97

95

96

92

97

166

185

215

229

240

268

286

284

279

281

279

6

13

14

17

22

22

25

25

24

24

24

46

54

61

64

74

76

76

79

78

81

88

2

4

8

9

17

20

19

20

19

21

24

26

28

35

48

68

77

79

84

89

89

94

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

8

9

9

12

11

12

11

13

9

8

11

12

17

18

17

20

22

27

32

14

18

26

32

35

41

44

46

47

58

57

Handel hurtowy i detaliczny,
naprawy pojazdów
mechanicznych i motocykli oraz
artykułów przeznaczenia
osobistego i uŜytku domowego
Restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa, łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości,
wynajem i działalność
związana z prowadzeniem
interesów
Administracja publiczna i
obrona narodowa
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka
społeczna
Pozostała działalność
usługowa, komunalna, socjalna
i indywidualna
Źródło danych: GUS
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5.1.14. Charakterystyka podmiotów gospodarczych, działających na terenie Gminy Nowa Wieś
Wielka
Na

terenie

Gminy

Nowa Wieś Wielka

funkcjonują

przedstawiciele

krajowych

podmiotów

gospodarczych. W Gminie znajduje się Baza Paliw „Operatora Logistycznego Paliw Płynnych”
Sp. z o.o., którego siedziba mieści się w Płocku.
Jego podstawową usługą jest składowanie paliw płynnych, w tym benzyn silnikowych, oleju
napędowego i lekkiego oleju opałowego. Swoje biura regionalne posiada w Nowej Wsi Wielkiej
równieŜ Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Poza tym działa tu oddział firmy ORLEN Transport
Poznań Sp. z o.o., która specjalizuje się w drogowym transporcie paliw płynnych i produktów
ropopochodnych.
Na terenie Gminy działają ponadto podmioty związane z sektorem drogowo - budowlanym.
W miejscowości Kobylarnia, znajduje się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., które
produkuje i sprzedaje mieszanki mineralno - bitumiczne, mieszanki betonowe i kruszywa oraz
wykonuje specjalistyczne roboty inŜynierskie w zakresie: robót ziemnych, robót drogowych, remontów
cząstkowych.
Kolejnym przedsiębiorstwem, które pręŜnie rozwija się na terenie Gminy jest firma Metalbark PPU
Zbigniew Barłóg w Nowej Wsi Wielkiej, zajmująca się wykonywaniem i montaŜem konstrukcji
stalowych oraz produkcją wszelkiego rodzaju kontenerów.
Na terenie Nowej Wsi Wielkiej znajduje się równieŜ placówka sprzedaŜy i obsługi serwisowej dealera
samochodowego Volvo Trucks - firma Nijhoff Wassink Sp. z o. o. W miejscowości Brzoza swoją
siedzibę ma „Raiffeisen Agro-Technika” Sp. z o.o., zaopatrująca rolnictwo w nowoczesne maszyny
rolnicze oraz zapewniająca profesjonalną obsługę oferowanych maszyn.
Swoje usługi w dziedzinie motoryzacji oferują ponadto: Zakład Usługowo - Handlowy „Motor-Car”
T. Przybyła i Ł. Fiałkowski Sp. J. i Auto Lak Serwis Wiesław Dudek w Nowej Wsi Wielkiej oraz Auto
Brzoza Centrum Paweł Plata w Brzozie. Na terenie Gminy czynnych jest takŜe kilka całodobowych
stacji benzynowych, między innymi: Lotos, PKN Orlen, Lukoil, Mac Nova.
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek handlowych oraz usługowych. Liczne placówki
handlowe w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy oraz przebywających w sezonie letnim
na obszarach rekreacyjnych mieszkańców Bydgoszczy i Inowrocławia.
Przy drodze krajowej nr 25 na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, znajdują się punkty gastronomiczne:
Restaruracja „Carina”, „Gospoda u Baby Jagi” oraz restauracja Hotelu „Brzoza” w Brzozie, Karczma
„Zbyszko” w Prądocinie i Restauracja „Leśniczanka” w Nowej Wsi Wielkiej.

Pozostałe znaczące przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka to:
•

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wijmar” s.c. Wiesława i Józef Rybiałek w Nowej Wsi Wielkiej,

•

„Tribo” Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wielkiej,

•

Piekarnia-Cukiernia Marian Bobkowski w Brzozie,

•

„Planika Bis” ElŜbieta Podgórska w Brzozie,

•

„Altom Tour” Sp. z o.o. w Brzozie,

•

„Wtór-Pol” Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Sp.J. w Brzozie,
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•

Planica Decor Sp. z o.o. w Brzozie,

•

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe HOBBY Piotr Matuszewski w Kobylarni,

•

Zakład Budowlany TAURUS ElŜbieta Popławska w Brzozie.

5.1.15. Gospodarka komunalna
Gospodarka zasobami wodnymi
Na terenie Gminy funkcjonują dwa ujęcia wody pitnej. Ujęcie w Brzozie o wydajności studni
3

głębinowych maksymalnie 23,6 m /h i ujęcie w Nowej Wsi Wielkiej o wydajności maksymalnie 35,7
3

m /h. Wiosną 2008 roku zaplanowano oddanie do uŜytku trzeciej stacji uzdatniania wody
w Prądocinie. Sieć wodociągowa, obejmuje miejscowości: Brzoza, Nowa Wieś Wielka, Dziemionna,
Tarkowo Dolne, Olimpin – osiedle i Dobromierz, liczy ponad 44 km długości i jest w trakcie rozbudowy.
Sieć kanalizacji sanitarnej liczy ponad 32 km i obejmuje miejscowości: Brzoza, Nowa Wieś Wielka,
Dziemionna, Olimpin. W Gminie czynne są dwie oczyszczalnie ścieków, mechaniczno-biologiczna w
3

3

Dziemionnie, o rzeczywistej wydajności oczyszczania 400 m /dobę (projektowanej 653 m /dobę i
3

mechaniczno - biologiczna w Brzozie o wydajności rzeczywistej około 400 m /dobę, (projektowanej
3

3

1.225 m /dobę), a moŜliwej do uzyskania (po uruchomieniu II ciągu technologicznego) 1.798 m /dobę.
W tabeli poniŜej przedstawiono zuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2004
-2006 r.

Tabela 13. ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2004-2006

ZuŜycie wody

j.m.
dam sześć.

ogółem

/rok
dam

przemysł

sześć/rok
dam

rolnictwo i leśnictwo

sześć/rok

eksploatacja sieci wodociągowej

dam
sześć/rok
dam sześć

gospodarstwa domowe

/rok

2004

2005

2006

423,8

691,1

804,0

18

12

13

238

504

580

167,8

175,1

211,0

141,7

160,7

151,0

Źródło danych: GUS

W zakresie eksploatowanej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2007 r.,
wykorzystywana długość czynnej sieci przedstawia się następująco:
- wodociągowej (bez przyłączy)

- 47,5 km

- kanalizacyjnej (bez przykanalików)

- 36,0 km
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5.1.16. Bezpieczeństwo energetyczne
Gmina Nowa Wieś Wielka jest w pełni zabezpieczona pod względem zaopatrzenia w energię
elektryczną. W południowej części gminy zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania (GPZ), z którego
wyprowadzone są dwie linie WN 110 kV w kierunku GPZ Pakość i Solca Kujawskiego oraz sieć linii
SN. Wschodnią część Gminy przecinają dwie linie najwyŜszych napięć Pątnów – Jasiniec, jedna
przewidziana do zachowania jako linia 220 kV, druga przewidziana do przebudowy na linię dwutorową
400 kV. Dodatkowo w północnej części Gminy przebiega linia relacji Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz
Jasiniec, która posiada parametry linii 400 kV, lecz dotychczas pracuje jako linia 220 kV.
Natomiast w zachodniej części Gminy przewiduje się budowę linii 400 kV Poznań Plewiska
– Bydgoszcz Zachód.
Sieć niskiego napięcia na terenie Gminy jest wystarczająca, na bieŜąco rozwijana i dysponuje
rezerwami mocy.

5.1.17. Gazownictwo
Na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka brak sieci gazowej. Przez fragment wschodniej części
gminy przebiega trasa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji
Gniewkowo – Otorowo o długości 1,6 km.

Systemy przesyłowe
Na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka występują następujące systemy przesyłowe:
•

rurociąg naftowy Płock – Nowa Wieś Wielka,

•

rurociąg naftowy Nowa Wieś Wielka – Rejowiec,

•

odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia Gniewkowo - Otorowo,

•

rurociąg solankowy Inowrocław – Bydgoszcz,

•

linie WN Pątnów – Bydgoszcz Zachód – Jasieniec.

5.1.18. Infrastruktura teleinformatyczna
Gmina Nowa Wieś Wielka naleŜy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej. Działalność
telekomunikacyjna na terenie gminy prowadzona jest przez operatorów: Telekomunikację Polską S.A.
i Grupę Netia. W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi głównych operatorów rynku
telefonii komórkowej. Dodatkowo Gmina posiada dostęp do sieci Internet poprzez: linie
telekomunikacyjne oraz za pomocą przekazu radiowego.

Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność są znaczącymi
czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem stymulującym gminną
ofertę inwestycyjną, jak równieŜ podnoszą poziom standardu Ŝycia mieszkańców. Dlatego Gmina
Nowa Wieś Wielka planuje udział w realizacji partnerskiego projektu pn. „Zwiększenie dostępności do
sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i Powiatów".
W tej sprawie Rada Gminy w dniu 07.08.2007 r. podjęła Uchwałę Nr XII/93/07.
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Celem projektu jest zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury
teleinformatycznej na terenie gmin powiatów bydgoskiego, świeckiego i tucholskiego, tj. gmin: Białe
Błota, Osielsko, Dobrcz, Koronowo, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka,
Świekatowo, Gostycyn, Lniano, Lubiewo, Kęsowo oraz budowa cyfrowego urzędu realizującego
dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących
przepisów prawa (m.in. Plan informatyzacji Państwa na lata 2007-2010). Realizacja w/w projektów
stanowi

podstawę

rozwoju

technologicznego,

gospodarczego

oraz

dostosowania

urzędów

uczestniczących w projekcie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa w zakresie usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka jest realizowany projekt pn. Kujawsko-Pomorska Sieć
Informacyjna. Jednostką wdraŜającą projekt jest Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.
(KPSI Sp. z o.o.). Celem projektu jest połączenie w jedną sieć wszystkich jednostek samorządowych
z terenu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. I etap prac zakłada budowę zaplecza technicznego
– m.in. budowę masztów, na których zostaną umieszczone anteny (ten etap prac został juŜ na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka zrealizowany). W kolejnych latach planuje się realizację dalszych etapów
prac związanych głownie z wdraŜaniem rozwiązań dla JST oraz moŜliwościami dzierŜawy łączy KPSI
dla prywatnych operatorów, którzy chcieliby dostarczać usługi internetowe mieszkańcom Gminy.
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VI. Analiza finansowa
6.1. BudŜet gminy
Analizując budŜet Gminy naleŜy zauwaŜyć, Ŝe z roku na rok zwiększają się dochody ogółem.
W 2003 r. wyniosły 13 mln zł., podczas, gdy w 2006 r. juŜ 21 mln, co stanowi przyrost o 61%. Od roku
2005 r. dochody przewyŜszają wydatki ogółem. Po raz pierwszy w 2006 r. Gmina pozyskała dotacje z
budŜetu Unii Europejskiej w wysokości 688 625 zł. PoniŜsza tabela ilustruje poziom dochodów Gminy.
Tabela 14. Dochody budŜetu w latach 2003 - 2006
J. m.

2003

2004

2005

2006

DOCHODY BUDśETÓW GMIN (ŁĄCZNIE Z MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU)
Dochody budŜetów gmin
ogółem

zł

13 335 218

16 554 320

19 128 477

21 267 614

zł

6 836 597

8 109 746

9 814 226

10 208 992

zł

4 748 748

5 427 372

5 346 887

5 689 242

zł

1 459 473

2 531 318

2 939 740

4 344 322

Dochody własne budŜetów gmin
razem
Subwencje ogólne
razem
Dotacje
dotacje celowe z budŜetu państwa
ogółem

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
ogółem

zł

-

-

-

2 857 277

-

-

-

1 486 045

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne
ogółem

zł

dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
ogółem

zł

-

-

-

1 000

zł

174 374

326 939

282 486

171 937

dotacje otrzymane z funduszy celowych
ogółem

dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
ogółem

zł

116 026

95 610

78 560

75 600

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł
ogółem
ogółem

zł

0

63 335

666 578

777 520

inwestycyjne

zł

-

-

-

773 520

ogółem

zł

-

-

-

688 625

inwestycyjne

zł

-

-

-

688 625

ogółem

zł

1 745,68

2 128,63

2 407,31

2 601,22

dochody własne

zł

894,96

1 042,79

1 235,12

1 248,65

dochody własne - dochody podatkowe

zł

-

-

623,24

622,54

z budŜetu UE

Dochody na 1 mieszkańca

Źródło danych: GUS
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Wydatki z budŜetu w analizowanym okresie 2003 - 2006 zwiększyły się z 14 mln zł do 21 mln zł,
co stanowi przyrost o 50%. DuŜy wzrost nastąpił w wydatkach na transport i łączność, środowisko
oraz wydatkach na administrację publiczną, spadek natomiast odnotowano w wydatkach na ochronę
zdrowia, kulturę fizyczną i sport. Stan wydatków ujęto w poniŜszej tabeli.
Tabela 15. Wydatki budŜetu w latach 2003 - 2006
J. m.

2003

2004

2005

2006

WYDATKI BUDśETÓW GMIN (ŁĄCZNIE Z MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU)
Wydatki z budŜetu ogółem
ogółem

zł

14 251 934

18 318 143

18 070 362

21 418 732

zł

535 413

445 722

578 510

821 718

zł

643 603

1 619 956

2 466 067

3 207 124

zł

553 984

2 230 129

1 534 321

2 031 470

zł

161 594

84 750

156 306

139 903

zł

6 872 770

8 570 718

6 554 990

7 541 136

zł

236 933

251 429

244 700

371 675

zł

132 586

136 357

129 047

100 715

zł

1 623 391

-

-

-

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo
ogółem
Wydatki na transport i łączność
ogółem

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
ogółem
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
ogółem
Wydatki na oświatę i wychowanie
ogółem

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
ogółem
Wydatki na ochronę zdrowia
ogółem
Wydatki na opiekę społeczną
ogółem

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ogółem

zł

-

2 284 234

3 231 290

3 865 288

zł

59 476

63 940

113 633

81 819

zł

1 710 406

1 673 546

1 719 753

2 070 339

ogółem

zł

1 865,68

2 355,43

2 274,15

2 619,71

na oświatę i wychowanie

zł

899,69

1 102,06

824,94

922,35

na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

zł

31,02

32,33

30,80

45,46

Wydatki na kulturę fizyczną i sport
ogółem
Wydatki na administrację publiczną
ogółem
Wydatki na 1 mieszkańca

Źródło danych: GUS

Wydatki na jednego mieszkańca rosły proporcjonalnie do dochodu przypadającego na jednego
mieszkańca. ZaleŜność przedstawia wykres poniŜej.
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Wykres 4. Struktura dochodów i wydatków na 1 mieszkańca w latach 2003 - 2006

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
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VII. Analiza SWOT
Analiza SWOT (z ang. Strenghts and Weaknesses, Opportunities and Threats) jest podstawowym
narzędziem analitycznym w zakresie oceny potencjału rozwojowego gminy. Analiza SWOT powstała
na podstawie wyników prac warsztatów strategicznych realizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś
Wielka, których uczestnikami byli przedstawiciele społeczności lokalnej, mieszkańcy, pracownicy
instytucji samorządowych, przedstawiciele lokalnych środowisk gospodarczych oraz organizacji
społecznych. Uczestnicy przedstawili szanse i zagroŜenia oraz mocne i słabe strony rozwoju Gminy.

Silne strony stanowią wewnętrzny potencjał dla rozwoju, natomiast słabe to bariery i ograniczenia
rozwoju. Silne i słabe strony stanowią cechy stanu obecnego.
W celu wytyczenia silnych stron, czyli atutów gminy oraz słabych stron, czyli ograniczeń dokonano
analizy biorąc pod uwagę następujące zagadnienia:
−

połoŜenie geograficzne,

−

tereny inwestycyjne,

−

zagospodarowanie przestrzenne,

−

komunikacja,

−

infrastruktura techniczna,

−

mieszkańcy gminy,

−

infrastruktura społeczna,

−

poziom przedsiębiorczości,

−

bezpieczeństwo,

−

samorząd terytorialny.

W efekcie analizy otrzymano silne strony Gminy, do których naleŜy przede wszystkim zaliczyć dobre
połoŜenie geograficzne, atrakcyjność skomunikowania Gminy oraz atrakcyjność osiedleńczą,
turystyczną, przyrodniczą, krajobrazową i ekologiczną regionu.

Największą słabą stroną Gminy jest niedostateczny i nierównomierny rozwój infrastruktury technicznej,
komunalnej na obszarze Gminy, a takŜe zły stan nawierzchni dróg, konsekwencją czego jest duŜa
uciąŜliwość przejezdności gminy, z uwagi na brak obwodnicy. Znaczącą słabą stroną rozwoju Gminy
jest niski poziom kapitału zewnętrznego, a takŜe utrzymywanie się na stałym poziomie wskaźnika
przyrostu dochodów Gminy. Nierównomierny jest ponadto rozwój infrastruktury komunalnej
i technicznej ochrony środowiska na terenie całej Gminy.

Uwarunkowania zewnętrzne to zestaw szans i zagroŜeń (realne i potencjalne zjawiska przyszłe)
rozwoju gminy. W celu wytyczenia szans, czyli pozytywnych zjawisk i tendencji oraz zagroŜeń, czyli
barier, utrudnień dla rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka dokonano analizy biorąc pod uwagę
następujące zagadnienia:
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−

rozwój sieci infrastruktury drogowej w regionie,

−

fundusze strukturalne Unii Europejskiej,

−

połoŜenie geograficzne,

−

sytuacja gospodarcza,

−

infrastruktura techniczna,

−

przedsiębiorczość,

−

procesy demograficzne,

−

infrastruktura społeczna,

−

środowisko przyrodnicze,

−

samorząd terytorialny,

−

współpraca regionalna, międzyregionalna i międzynarodowa,

−

bezpieczeństwo.

W efekcie analizy otrzymano zestaw szans, które naleŜy wykorzystywać oraz zagroŜeń, których
naleŜy unikać.

NajwaŜniejszą szansą rozwojową Gminy jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej Gminy
w następstwie realizacji inwestycji drogowych oraz budowy infrastruktury technicznej i efektu
oddziaływania Aglomeracji Bydgoskiej.
Szansą dla podniesienia Ŝycia i rozwoju gospodarki są fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Ponadto

szans

rozwoju

Gminy,

naleŜy

poszukiwać

w

rozwoju

infrastruktury turystycznej

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania walorów przyrodniczych, naturalnych (Jezioro
Jezuickie) oraz krajobrazowych.

Głównymi zagroŜeniami dla rozwoju Gminy są: nasilający się drogowy ruch tranzytowy i w korelacji
niedostateczna liczba realizowanych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci drogowej. Ponadto jednym
z głównych zagroŜeń jest odpływ mieszkańców i migracje - pogarszanie struktury społecznej.
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Tabela nr 16. Zestawienie wyników analizy SWOT Gminy Nowa Wieś Wielka stan na 31 grudnia 2007 r.
SILNE STRONY


SŁABE STRONY

dobre połoŜenie geograficzne zapewniające
łatwą

komunikację

z

duŜymi



miastami

infrastruktury technicznej, komunalnej na

regionu,


niedostateczny i nierównomierny rozwój

obszarze gminy,


koncentracja ludności wokół dwóch

niedostatecznie

rozwinięta

sieć

miejscowości Brzoza i Nowa Wieś Wielka,

komunikacyjna oraz jakość dróg - potrzeba



atrakcyjność osiedleńcza,

kompleksowego



atrakcyjność turystyczna i środowiskowa
(walory przyrodnicze, rezerwaty przyrody,

uciąŜliwa przejezdność miejscowości - brak
obwodnicy,



niedostatek

powszechnie



tereny pod budownictwo mieszkalne,

obiektów



dysponowanie terenami atrakcyjnymi dla

rekreacyjnych,


inwestorów,

problemu

układu drogowego,


obszary chronionego krajobrazu, Jezioro
Jezuickie),

rozwiązania

kulturalnych,

niedostatecznie

dostępnych
sportowych,

rozwinięte

instytucje



dogodne

przedsiębiorczości,



niski poziom kapitału zewnętrznego,



napływ ludności oraz wzrost kreatywności



niskie dochody Gminy,

mieszkańców regionu,



niedostateczne środki finansowe na



warunki

dla

rozwoju

kontakty międzyregionalne
i międzynarodowe,



realizację zadań inwestycyjnych,


infrastruktura edukacyjna oraz kadry
zapewniające dobre warunki wychowawcze



otoczenia biznesu i wsparcia sektora MŚP,

inwestycje,


nierównomierny rozwój infrastruktury

młodzieŜy,

komunalnej i technicznej ochrony

koncentracja placówek oświatowych w

środowiska na terenie całej Gminy,

dwóch miejscowościach: Brzoza i Nowa



Wieś Wielka,


ograniczony obszar nowych terenów pod

uporządkowana sfera programowania

słaba integracja lokalnych i regionalnych
środowisk,



niska rolnicza produktywność gleb.

podstawowych aktów prawnych,


dobra dostępność sieci telekomunikacyjnej
ze względu na duŜą ilość operatorów
telefonii komórkowej - moŜliwość rozwoju
infrastruktury informatycznej,



dobra baza noclegowa i moŜliwość rozwoju
usług hotelowych i konferencyjnych w
miejscowości Piecki i Chmielniki,



rozwinięty system opieki i integracji
społecznej oraz edukacyjnej (infrastruktura
i moŜliwości realizacji polityki społecznej),



autonomiczny obszar funkcjonalno –
przestrzenny gminy- duŜy potencjał
rozwojowy jako samodzielny ośrodek
administracyjno-gospodarczy.
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SZANSE


wzrost
i

ZAGROśENIA

atrakcyjności

osiedleńczej

gminy

inwestycyjnej



nasilający się drogowy ruch tranzytowy,

następstwie



niedostateczna

w

realizacji inwestycji drogowych oraz budowy

inwestycji

infrastruktury

drogowej,

technicznej

i

efektu


oddziaływania Bydgoszczy,


liczba

w zakresie

opóźnienia

w

realizowanych
rozbudowy

realizacji

sieci

inwestycji

moŜliwość pozyskania środków z funduszy

strategicznych z punktu widzenia rozwoju

strukturalnych Unii Europejskiej,

gminy,



wzrost gospodarczy,



napływ ludności,

ze źródeł krajowych oraz z funduszy



rozwój przestrzeni ekologicznej,

strukturalnych Unii Europejskiej,



rozwój infrastruktury sportu i turystyki,



moŜliwość

rozwoju



bazy



hotelowo-

rekreacyjnej i konferencyjno - edukacyjnej
dla

grup

szkoleniowych

w

dogodnych

rozwój agroturystyki,



rozwój infrastruktury informatycznej,



duŜy

potencjał

rozwojowy

przepisy

działalności

jednostek

zakresie
samorządu

bariery ekonomiczne w dostępie do usług

moŜliwość niekontrolowanej i rozproszonej
zabudowy

na

terenach

nie

objętych

miejscowymi planami zagospodarowania,

jako

ośrodka administracyjno- gospodarczego.

w

zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych,


gminy

niekorzystne

terytorialnego,


warunkach przyrodniczo – rekreacyjnych,


mała aktywność w pozyskiwaniu środków



niezadowalający

poziom

świadomości

ekologicznej.
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VIII. Wizja i misja
Wizja jest opisem wizerunku, do którego zmierza Gmina Nowa Wieś Wielka. Wizja to wyobraŜenie
przedstawiające obraz rzeczywistości w bliŜszej lub dalszej perspektywie czasowej. W ramach prac
strategicznych dokonano analizy wyników w formie strategicznej karty jako metody analizy wizji i misji
rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka. Tworząc kartę rozwoju strategicznego dokonano
sprecyzowania celów strategicznych i określono główne zadania projektowania wdroŜenia strategii.
Nakreślono tym samym główne kierunki rozwoju wynikające z wizji strategicznej, czyli zidentyfikowano
kierunki oraz zadania i działania strategiczne.
PoniŜszy rysunek ukazuje ustalenie strategicznej analizy wyników dla określenia wizji oraz celów,
kierunków i zadań rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka:
Rys. 4.Strategiczna analiza wyników rozwoju w Gminie Nowa Wieś Wielka

Wypracowanie wizji
i strategii ( warsztaty
strategiczne):

Dopracowanie wizji

Zdobycie społecznego
poparcia dla realizacji wizji
i strategii

Monitorowanie realizacji
strategii :

Wyjaśnianie
i zintegrowanie
społeczności lokalnej:

Wyjaśnianie
uwarunkowań i analiza
kierunków rozwojowych

Ustalenie celów
ogólnych i strategicznych
zadań realizacyjnych

Powiązanie systemu
wdraŜania z miernikami
efektywności

Strategiczna
analiza wyników


Prezentowanie
wspólnej wizji w trakcie
konsultacji społecznych

Dostarczanie
informacji o stopniu
realizacji strategii do
radnych i mieszkańców

Wspomaganie
procesów analizy realizacji
strategii przez samorząd
gminy

Wspomaganie
procesów analizy realizacji
strategii

Planowanie, wyznaczanie
i wdraŜanie celów:

Ustalenie i weryfikacja
celów szczegółowych

Powiązanie inicjatyw
strategicznych w zadania

Alokacja zasobów
i koordynacja

Wyznaczanie źródeł
finansowania projektów
i zadań strategicznych
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Rys. 5: Wyznaczenie wizji Gminy Nowa Wieś Wielka

Rozwinięta sieć infrastruktury technicznej
i komunalnej oraz drogowej
Dogodne i dobrej jakości połączenia
drogowe

Rozwinięta infrastruktura turystycznorekreacyjna i sportowa oraz edukacyjna
Baza turystyczna
Baza rekreacyjno- wypoczynkowa
i kulturalna.
Rozwinięty system ochrony zdrowia
i opieki społecznej

Tereny pod inwestycje
Gmina dbająca o wzrost i rozwój lokalnej
gospodarki
Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości

Dobre środowisko naturalne
Inwestycje w infrastrukturę techniczną
mające na celu ochronę zasobów
naturalnych środowiska
Edukacja ekologiczna
System szkolnictwa odpowiadający
potrzebom rozwojowym Gminy

MISJA GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA

Gmina Nowa Wieś Wielka jest gminą przyjazną
mieszkańcom, oferującą
moŜliwości rozwoju społeczno-gospodarczego
opartego o nowe sektory usług i dobrą jakość
Ŝycia.

W wyniku przeprowadzonego wyznaczenia wizji i analizy strategicznej oraz dyskusji społecznej
w trakcie warsztatów strategicznych wygenerowano następujące wizje rozwojowe Gminy Nowa Wieś
Wielka:
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 gmina z rozbudowaną bazą turystyczną,
 zadbane, spokojne miejscowości,
 rozbudowane szlaki turystyczne i infrastruktura rekreacyjna,
 turyści korzystający z bogatej bazy rekreacyjno - wypoczynkowej nad Jeziorem Jezuickim,
 przygotowane tereny pod inwestycje,
 rozbudowana sieć infrastruktury technicznej, w tym równomiernie rozłoŜona infrastruktura
techniczna ochrony środowiska,
 dobre połączenia drogowe i skomunikowanie z układem drogowym kraju,
 bezpieczeństwo mieszkańców,
 gmina kreująca wzrost i rozwój lokalnej gospodarki,
 gmina dbająca o środowisko naturalne.

IX. Misja Gminy Nowa Wieś Wielka
Misja, jest wyrazem przyjętego przez Gminę zobowiązania, które dotyczy osiągnięcia w ramach
prowadzonych zadań danego poziomu rozwoju Gminy, przy udziale społeczności lokalnej.
Przeprowadzenie warsztatów strategicznych przy współudziale przedstawicieli róŜnych środowisk
oraz analiza stanu istniejącego, silnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń rozwoju Gminy,
pozwoliły na sprecyzowanie propozycji następujących misji rozwojowych Gminy Nowa Wieś Wielka:

 poszerzenie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania na terenie gminy,
 wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 promowanie Gminy i udostępnianie mieszkańcom nowych technik komunikacyjnych,
 tworzenie szlaków turystycznych, miejsc rekreacji, ciągów spacerowych, ścieŜek
edukacyjnych i rozwijanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy,
 dbanie o środowisko naturalne,
 dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów,
 zintegrowanie społeczności lokalnej,
 rozwijanie infrastruktury społecznej (szkolnictwo, kultura, pomoc społeczna, słuŜba zdrowia),
 rozwijanie infrastruktury technicznej, w tym szczególnie w równomierny sposób infrastrukturę
techniczną środowiska naturalnego,
 modernizowanie układu drogowego na terenie Gminy.

X. Główne kierunki działań strategicznych Gminy Nowa Wieś Wielka
Do głównych kierunków planowanych działań strategicznych naleŜą:


rozwój turystyczno-rekreacyjnych funkcji na terenie gminy,
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usprawnienie instytucji samorządu w kierunku kreowania warunków rozwoju gospodarczego
na poziomie lokalnym: sprawność decyzyjna, administracyjna, proceduralna i finansowa,



odpowiednia infrastruktura techniczna wykorzystana dla rozwiązań gospodarczych i rozwoju
społeczno-gospodarczego obszaru,



właściwa (dostosowana do potrzeb lokalnych i regionalnych) edukacja i ochrona zdrowia oraz
system społeczny,



lokalny system obsługi i wsparcia biznesu wykorzystujący mechanizmy strukturalne (wsparcie
firm w procesie wykorzystania środków UE dla sektora MSP),



promocja innowacyjności technologicznej dla sektora MSP,



tworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców, w celu wzmocnienia potencjału
endogenicznego obszaru gminy,



dostosowanie gminnej oświaty do sytuacji demograficznej,



tworzenie warunków dla rozwoju usług edukacyjnych oraz rekreacyjnych i tworzenie form
spędzania wolnego czasu dla młodzieŜy, jako alternatywy dla procesów migracyjnych (baza
sportowo –edukacyjna, dostępność mieszkań, nowe technologie komunikacji społecznej,
infrastruktura rekreacji),



udoskonalenie systemu informacji i promocji wsparcia działalności gospodarczej,
i inwestycyjnej podmiotów na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,



podniesienie atrakcyjności kulturalnej gminy poprzez organizację imprez lokalnych
i regionalnych.

XI. Priorytety, cele i zadania Strategii
Zadania inwestycyjne, które składają się na cele strategiczne rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka,
przyczynią się do realizacji wizji i spełnienia misji. Wnioski wypracowane przez grupę roboczą pod
kątem obszarów i uwarunkowań rozwojowych pozwalają na stwierdzenie, iŜ zrealizowanie poniŜszych
celów strategicznych pozwoli na urzeczywistnienie wizji i misji Gminy Nowa Wieś Wielka.
Priorytety, cele i zadania tworzą trzy poziomy planowania strategicznego:
 poziom pierwszy – priorytety
 poziom drugi – cele
 poziom trzeci – zadania
Jest to tzw. układ hierarchiczny strategii rozwoju gminy.
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Wykres 5. Struktura planowania strategicznego w układzie priorytety, cele, zadania.

11.1.

Priorytety rozwoju

Priorytet I

Rozwój lokalnej gospodarki

Priorytet II

Restrukturyzacja i unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej

Priorytet III

Modernizacja infrastruktury społecznej i administracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej
Gminy

11.2

Cele oraz zadania strategiczne

Priorytet I

Cel 1

Rozwój lokalnej gospodarki

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz rozwój inwestycyjny na terenie Gminy
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału lokalnej gospodarki,
- rozwój terenów inwestycyjnych w Gminie Nowa Wieś Wielka,
- rozwój instytucji otoczenia biznesu w Gminie i systemów informacji gospodarczej.

Cel 2

Rozwój turystyki

−

wyznaczanie nowych szlaków turystycznych, tras rowerowych, ciągów spacerowych

−

wspieranie przedsięwzięć turystyczno – rekreacyjnych,

−

rozbudowa oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Gminy,

−

rozwój infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Jezuickim,

−

rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej walory przyrodniczo – krajobrazowe Gminy.
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Cel 3
−

Promocja Gminy; poszukiwanie partnerów i inwestorów zewnętrznych
promocja

walorów

gospodarczych

Gminy;

poszukiwanie

partnerów

i

inwestorów

zewnętrznych,
−

promocja produktów turystycznych,

−

uczestnictwo w imprezach promocyjno- handlowych,

−

oferta turystyczna w Internecie.

Cel 4

Rozwój sieci osadniczej oraz wspieranie działań w zakresie poprawy jakości Ŝycia

mieszkańców
−

poprawa estetyki na terenie Gminy,

−

odnowa centrów wsi,

−

rozwój budownictwa mieszkaniowego,

−

poprawa bezpieczeństwa (monitoring, patrole policji).

Priorytet II

Cel 1

Restrukturyzacja i unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej

Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej i modernizacja układu drogowego

−

modernizacja dróg przebiegających przez gminę (wojewódzkie, powiatowe, gminne),

−

rozbudowa połączeń drogowych,

−

rozwój układu ścieŜek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Cel 2

Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej, w tym infrastruktury ochrony środowiska

−

budowa i unowocześnianie sieci i urządzeń dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę,

−

budowa, rozbudowa i modernizacja systemów i urządzeń odprowadzania i oczyszczania
ścieków,

−

doskonalenie systemu gospodarowania odpadami stałymi i wdraŜanie systemu segregacji
odpadów na terenie Gminy,

−
Cel 3

wprowadzanie nowych technologii w zakresie źródeł energii cieplnej.

Rozwój infrastruktury informatycznej

−

budowa, rozbudowa sieci systemu teleinformatycznego,

−

informatyzacja usług publicznych,

−

rozpowszechnianie dostępu do Internetu.

Priorytet III

Modernizacja infrastruktury społecznej, administracyjnej, edukacyjnej
i kulturalnej Gminy

Cel 1

Rozwój systemu edukacji

48

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 - 2015
−

wspieranie róŜnorodnych form kształcenia,

−

wzbogacanie oferty szkoleniowej,

−

rozwijanie róŜnorodnych form kształcenia dorosłych,

−

utworzenie systemu finansowego wsparcia najuboŜszych,

−

poprawa efektywności kształcenia.

Cel 2

Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy

-

unowocześnianie infrastruktury usług społecznych,

−

rozbudowa obiektów sportowych,

−

wyposaŜenie placówek oświatowych w pracownie tematyczne,

−

tworzenie warunków rozwoju infrastruktury społecznej, kultury i edukacji,

−

uruchomienie systemu e-administracji na terenie Gminy

−

rozwój społeczeństwa informatycznego,

Cel 3

Promowanie postaw obywatelskich
- wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych,
- realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego,
- wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.

11.3

Główne zadania strategiczne

Do głównych zadań strategicznych rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka naleŜą:
−

rozwój infrastruktury technicznej, w tym ochrony środowiska,

−

rozwój społeczeństwa informatycznego,

−

rozwój systemów: ochrony zdrowia, opieki społecznej na terenie gminy,

−

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez rozwój budownictwa socjalnego
i komunalnego,

−

wsparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz wyznaczenie nowych terenów pod inwestycje,

−

zintegrowanie społeczno-gospodarcze Gminy.

−

promocja walorów turystycznych, krajobrazowych i naturalnych Gminy wraz z rozwojem
kulturalnym i regionalnym.

11.4. Główne obszary aktywności Gminy w procesie rozwoju
W ramach opracowania Strategii wyznaczono główne obszary aktywności Gminy w procesie rozwoju,
którymi są:
- budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska,
- modernizacja infrastruktury społecznej i administracyjnej oraz edukacyjnej i kulturalnej,
- budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej i modernizacja układu drogowego na terenie
Gminy,
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału lokalnej gospodarki,
- promocja gminy: poszukiwanie partnerów i inwestorów zewnętrznych.
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Tabela 17. Zestawienie zadań strategicznych Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015
Zadanie

Działania w ramach zadania

Jednostka koordynująca

Rozwój infrastruktury technicznej w

1. Rozbudowa infrastruktury

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

tym ochrony środowiska oraz

komunalnej oraz drogowej

infrastruktury drogowej.

i ochrony środowiska na terenie
Gminy.

Promocja walorów turystycznych,

1. Wzmocnienie potencjału

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

krajobrazowych

turystycznego Gminy Nowa Wieś

Stowarzyszenia

i naturalnych Gminy wraz

Wielka poprzez inwestycje w

turystyczne na terenie Gminy

z rozwojem kulturalnym

infrastrukturę turystyczno-

i regionalnym.

rekreacyjną i kulturalną.

i

organizacje

2. Budowa infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej na terenie
Gminy
-zagospodarowanie terenów wokół
Jeziora Jezuickiego
-budowa ścieŜek pieszo –
rowerowych na terenie Gminy.
3.Wykorzystanie potencjału
walorów naturalnych
i krajobrazowych oraz
przyrodniczych w rozwoju usług
turystycznych i rekreacyjnych na
terenie Gminy.
4. Wsparcie lokalnych
usługodawców i operatorów
sektora turystycznego
i obsługi turysty.
5. Stworzenie spójnego systemu
informacji turystycznej na terenie
Gminy.
6.Rozwój turystyki edukacyjnej
i biznesowej oraz konferencyjnej.
Wsparcie lokalnej

1.Powiększanie terenów

przedsiębiorczości.

uzbrojonych pod inwestycje

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

2.Wsparcie systemowe sektora
MSP na terenie Gminy
3.Zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej gminy – rozbudowa
systemu kooperacji MSP
4. Uruchomienie systemu informacji
gospodarczej i obsługi inwestora
oraz bazy ofert gospodarczych
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podmiotów na terenie Gminy
5. Rozwój instytucji otoczenia
biznesu.

Rozwój społeczeństwa

1.Włączenie Gminy w system

informacyjnego.

regionalnej sieci szerokopasmowej

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

2.Rozwój systemu e-administracji
3. Uruchamianie publicznych
punktów dostępu do Internetu
4. Budowa i wdroŜenie
zintegrowanego systemu promocji
gospodarczej gminy na bazie
systemów internetowych.

Rozwój systemu ochrony zdrowia

1.Rozwój infrastruktury ochrony

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

na terenie gminy.

zdrowia:

Instytucje

a) rozbudowa przychodni w Nowej

zdrowia

i

jednostki

ochrony

Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14
zgodnie z opracowanym projektem
b) podjazd dla osób
niepełnosprawnych przy budynku
przychodni w Brzozie ul.
Przemysłowa 1b,
c) dźwig osobowy (winda) –
budynek przychodni w Brzozie przy
ul. Przemysłowej 1b,
d) dokończenie prac remontowoadaptacyjnych w pomieszczeniach
rehabilitacji w budynku przy ul.
Kwiatowej 20 w Nowej Wsi Wielkiej
(utworzenie nowego wejścia z
podjazdem dla osób
niepełnosprawnych, poczekalni,
szatni z prysznicem, toalety,
pomieszczenia gospodarczego
itp.),
2. Realizacja programów
profilaktyki zdrowotnej.
Rozwój edukacyjny.

1.Rozbudowa

infrastruktury

edukacyjnej na terenie Gminy
2.Poszerzenie oferty edukacyjnej o
nowe zajęcia dydaktyczne
3. Wspieranie i upowszechnianie ekształcenia dzieci i młodzieŜy.
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Zaspokajanie potrzeb

1. Wyznaczanie terenów pod

mieszkaniowych poprzez

budownictwo mieszkaniowe.

budownictwo komunalne oraz

2. Rozwój nowych form

wyznaczanie nowych terenów pod

finansowania budownictwa na

budownictwo.

terenie Gminy
3. Zwiększanie zasobu
mieszkaniowego Gminy w tym
mieszkań socjalnych

Integracja społeczna Gminy.

Rozbudowa
społecznej

systemu

pomocy

1. Współpraca z organizacjami

GOPS, Urząd Gminy Nowa Wieś

społecznymi na terenie Gminy

Wielka, GOK.

1. Tworzenie i realizacja

GOPS, Urząd Gminy Nowa Wieś

róŜnorodnych form wsparcia

Wielka

indywidualnego, środowiskowego
i specjalistycznego na rzecz osób
zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, izolacją i
nieprzystosowaniem do Ŝycia
społecznego
i zawodowego,
2. Wsparcie tworzenia
i działalności środowiskowych form
aktywizujących osoby zagroŜone
wykluczeniem społecznym, w tym
infrastruktury społecznej
w Gminie,
3. Promocja i wsparcie
wolontariatu, partnerstwa
i dialogu publiczno społecznego,
4. Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej.
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XII. Komplementarność ze „Strategią rozwoju województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020”.
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 jest komplementarna w zakresie
następujących obszarów działania ze „Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2020”:

Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki
Działanie 1.1. Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych - upowszechnianie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości,
regulacje

systemów

podatkowego

i

ubezpieczeń

społecznych,

usuwanie

znanych

barier

administracyjnych, wprowadzanie prorozwojowych systemów podatków lokalnych, ułatwień rejestracji
aktywności gospodarczej, udostępnianie terenów inwestycyjnych, poprawę dostępu do kapitału,
ułatwianie dostępu do informacji i doradztwo gospodarcze.
Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu - fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowo-poŜyczkowe
i gwarancyjne, instytucje ubezpieczeniowe, centra targowe i wystawienniczo promocyjne, organizacje
przedsiębiorców, aktywnie uczestniczące w kształtowaniu polityki gospodarczej w regionie,
w środowiskach lokalnych.

Działanie 1.2. Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej
Inwestycje zmierzające do poprawy zdolności technicznych, standardów higienicznych i sanitarnych
produkcji surowców Ŝywnościowych i ochrony środowiska. Poprawie zdolności konkurencyjnej
gospodarstw rolnych w regionie słuŜyć będzie wprowadzanie nowych technik uprawy i hodowli, postęp
biologiczny w produkcji zwierzęcej i roślinnej, wprowadzanie nowych kierunków produkcji.
Wzmacnianie

konkurencyjności

przetwórstwa

rolno-spoŜywczego.

Zakłada

się

rozwój,

unowocześnianie potencjału przetwórstwa rolno-spoŜywczego województwa, promocję rynkową jego
produktów, zwłaszcza tych, które są lub mogą stać się, specjalnością regionu.
Działanie 1.3. Promocja rozwoju turystyki
Promocja walorów i produktów turystycznych - zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie
atrakcyjności wypoczynkowo - rekreacyjnej i krajoznawczo - kulturalnej regionu, jako czynnika rozwoju
gospodarczego. Aktywna promocja oferowanych produktów, wymagająca uruchomienia róŜnego
rodzaju instrumentów informacyjno-promocyjnych, obecności w krajowych, europejskich systemach
informacji i recepcji turystycznej.
Rozwój sektora usług turystycznych - róŜnicowanie oferty usług hotelowych i gastronomicznych,
wzbogacenie zagospodarowania rozrywkowo-rekreacyjnego.
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Priorytetowy obszar działań 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu
Działanie 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej
Przedsięwzięcia w tym kierunku zmierzające winny obejmować rewitalizację i odnowę wsi, dla
poprawy warunków Ŝycia i pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenia
potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacji społeczności wiejskich.

Działanie 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej
Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu − budowa krajowego układu drogowego, rozbudowa
połączeń drogowych i kolejowych, na całej długości Województwa zapewniającej powiązania krajowe
i międzynarodowe regionu kujawsko-pomorskiego w układzie północ-południe. Budowa i modernizacja
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym budowa obwodnic, wiaduktów, mostów i innych
obiektów inŜynierskich, dla poprawy spójności terytorialnej i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz
lepszej ochrony środowiska przyrodniczego, w tym przed hałasem: budowa dróg rowerowych,
co sprzyjać będzie rozwojowi turystyki i rekreacji oraz poprawi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa - budowę
i unowocześnianie sieci i urządzeń dla zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę pitną wysokiej
jakości, budowę, rozbudowę i modernizację systemów i urządzeń odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej, unowocześnianie systemu gospodarowania
odpadami stałymi, unowocześnianie źródeł energii cieplnej dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
środowiska i poprawy efektywności energetycznej. Ponadto działania w zakresie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, w aspekcie przygotowania terenów inwestycyjnych, wspierania finansowego
inwestorów, wspieranie rozwoju rynku mieszkaniowego, w tym zwiększanie zasobu ogólnie
dostępnych mieszkań na wynajem dla oŜywienia procesów migracyjnych związanych z rynkiem pracy,
zwiększenie stanu i zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie Gminy.
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Rozwój infrastruktury teleinformatycznej − tworzenie teleinformatycznych sieci usług publicznych.
Działanie 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej
Infrastruktura usług społecznych winna być wzbogacana, unowocześniana o bazę materialną, obiekty
i wyposaŜenie, ofertę świadczonych usług o usługi nowego typu.
Tego rodzaju działania będą zmuszone podejmować:
−

placówki oświatowe, w szczególności w zakresie ich wyposaŜania laboratoryjnego,
w pracownie tematyczne, w tym językowe, świetlice i biblioteki w zakresie stosowania technik
multimedialnych,

−

placówki świadczące usługi związane z profilaktyką zdrowia i lecznictwem, dla zapewnienia
jak najszerszej oferty i wysokich standardów usług medycznych, zwiększenia dostępności
technologii medycznych o wysokiej skuteczności i efektywności,

−

instytucje kultury z załoŜeniem modernizacji ich bazy i wzbogacenia oferty programowej,
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−

instytucje sportowe dla

rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych, wzbogacenia oferty form rekreacji fizycznej i prozdrowotnego wykorzystania
wolnego czasu,
−

placówki pomocy społecznej dla zapewnienia odpowiedniego standardu usług stosownie
do potrzeb określonych grup osób potrzebujących.

Priorytetowy obszar działań 3. Rozwój zasobów ludzkich
Działanie 3.1. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy
Poprawa efektywności kształcenia − rozwój i doskonalenie standardów, programów oraz metod
edukacji na wszystkich poziomach nauczania, podwyŜszanie kwalifikacji kadr pedagogicznych,
wyposaŜanie instytucji edukacyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne: edukacyjne bazy danych,
w urządzenia multimedialne, dostęp do internetu, doskonalenie, usprawnianie systemów zarządzania
edukacją.
Dostępność edukacji dla dorosłych - rozwijanie róŜnorodnych form (instytucji) kształcenia dorosłych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy – systemy pomocy stypendialnej dla uczniów
i młodzieŜy.

Działanie 3.2. Budowa kapitału społecznego
Wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych - promocja postaw obywatelskich, działań
prospołecznych

(wolontariatu,

filantropii),

promocja

mechanizmów

konsultacji

społecznych,

wzmacnianie instytucjonalnych form dialogu obywatelskiego.

Budowa partnerstwa publiczno-społecznego - przedsięwzięcia ukierunkowane na budowanie
partnerskich relacji między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Działanie 3.5. Integracja społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności
Poprawa stanu bezpieczeństwa ludności − uruchamianie systemów monitoringu, uruchamianie
programów informacyjno – prewencyjnych.
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XIII. Programowanie na lata 2007-2013
Lata 2007 – 2013 to kolejny okres finansowy w Unii Europejskiej i zarazem pierwszy pełny dla Polski
jako pełnoprawnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W latach 2004 – 2006 nasz kraj korzystał
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, lecz nie brał udziału w programowaniu struktury
i zasad ich wydatkowania w całej Unii Europejskiej.

W wyniku negocjacji Polska ma otrzymać z budŜetu UE 67,3 mld euro. Fundusze te przeznaczone
są na:

stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.

W ten sposób został określony cel strategiczny zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Spójności
(NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO).
Narodowa Strategia Spójności to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania
oraz system wdraŜania funduszy unijnych na lata 2007 – 2013:
−

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

−

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

−

Funduszu Spójności (FS).

NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a takŜe zasady
koordynacji pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami
sektorowymi i regionalnymi. NSRO określa równieŜ mechanizmy koordynacji pomiędzy programami
współfinansowanymi ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności a tymi, które są współfinansowane
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego
Funduszu Rybackiego, a takŜe Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi instrumentami
finansowymi.
W cel strategiczny wpisane zostały horyzontalne cele szczegółowe:
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów
partnerstwa.
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług.
5.

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej.
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6.

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.

Podstawowymi narzędziami dla osiągnięcia postawionych celów – obok instrumentów prawnych,
fiskalnych i instytucjonalnych – są Programy Operacyjne (PO).
Programy Operacyjne określają w sposób szczegółowy zasady wydatkowania funduszy unijnych,
priorytety i rodzaje inwestycji mogących się o takie dofinansowanie ubiegać oraz instytucje
zarządzające i pośredniczące w realizacji poszczególnych programów.
Tabela 18. Zestawienie Programów Operacyjnych 2007 - 2013.

Program Operacyjny

Instytucja Zarządzająca

Program Operacyjny

Ministerstwo Rozwoju

Infrastruktura i Środowisko

Regionalnego

Program Operacyjny

Ministerstwo Rozwoju

Innowacyjna Gospodarka

Regionalnego

Program Operacyjny Kapitał

Ministerstwo Rozwoju

Ludzki

Regionalnego

16 Regionalnych Programów

Zarządy poszczególnych

Operacyjnych

województw

Program Operacyjny Rozwój

Ministerstwo Rozwoju

Polski Wschodniej

Regionalnego

Program Operacyjny Pomoc

Ministerstwo Rozwoju

Techniczna

Regionalnego

Programy Operacyjne
Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów

Ministerstwo Rolnictwa i

Wiejskich

Rozwoju Wsi

Źródło Finansowania
EFRR i FS

EFRR

EFS

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Łączna suma środków finansowych przewidziana na realizację celów Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia (NSRO) w latach 2007 - 2013 wynosi około 85,6 mld euro bez PROW. W ujęciu
średniorocznym, licząc do końca okresu wydatkowania zakontraktowanych środków (do roku 2015)
będzie moŜliwe wydatkowanie ponad 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego
brutto. Jak juŜ wspomniano, z tej sumy 67,3 mld euro będzie pochodziło z budŜetu UE, zaś pozostała
część stanowić będzie wkład własny beneficjentów: 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych
(w tym ok. 5,93 mld euro z budŜetu państwa) oraz ok. 6,4 mld euro ze strony podmiotów prywatnych.
Planowane wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na
instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a takŜe innymi
programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona
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w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSRO, wyniesie łącznie ponad
107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE. Szczegółowy podział funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w Polsce w odniesieniu do poszczególnych programów operacyjnych kształtuje
się następująco:
−

PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),

−

16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro),

−

PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro),

−

PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro),

−

PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro),

−

PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro),

−

PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną
przeznaczone na utworzenie tzw. krajowej rezerwy wykonania (2% wartości alokacji, około 1,3 mld
euro).

Struktura finansowania Programów Operacyjnych

3,5%

0,8% 1,1%

PO IiŚ
16 RPO

12,6%

PO KL
42,3%
PO IG
PO RPW

14,7%

PO PT
25,2%

PO EWT
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XIV. Programy Operacyjne 2007-2013
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego RPO WK-P
2007 - 2013
Zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 Zarządy
poszczególnych województw odpowiedzialne są za przygotowanie wojewódzkich Regionalnych
Programów Operacyjnych w celu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w latach 2007–2013.
Realizuje

zapisy

dokumentów

planistycznych

funkcjonujących

na

terenie

województwa,

ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Podstawą

dla

prac

nad

Regionalnym

Programem

Operacyjnym

Województwa

Kujawsko

– Pomorskiego 2007 - 2013 (RPO WK-P), są przede wszystkim:
−

wnioski z regionalnych konsultacji społecznych,

−

rekomendacje płynące z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

−

rekomendacje płynące z oceny ex-ante (szacunkowej),

−

wyniki konsultacji międzyresortowych oraz ustaleń podjętych przez stały komitet Rady
Ministrów,

−

doświadczenie płynące z wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004–2006.

RPO WK-P stanowi największy w historii, skoordynowany, wieloletni i ustabilizowany finansowo
program przedsięwzięć rozwojowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim. Jego celem
strategicznym jest:

tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności
społeczno - gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Oznacza to stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego,
wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej
rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju.
RPO WK–P, jest, więc bardzo istotnym instrumentem wprowadzania zmian na poziomie strukturalnym
w całym regionie, a jednocześnie stanowi waŜne narzędzie realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej.

Pomimo duŜego budŜetu (prawie1 mld euro), RPO WK-P nie moŜe być środkiem do rozwiązania
wszystkich problemów regionu oraz sposobem na wykorzystanie wszystkich otwierających się przed
regionem szans. Z tego punktu widzenia kluczowa będzie skuteczna koordynacja RPO WK-P
z innymi programami realizowanymi na terenie województwa w ramach polityki spójności UE,
Wspólnej Polityki Rolnej, Funduszem Wsparcia oraz polityk i strategii krajowych.
Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków
krajowych oraz środków prywatnych. RPO WK-P realizowany będzie na obszarze Województwa
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Kujawsko -Pomorskiego, a za jego wdraŜanie odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko
– Pomorskiego.
W celu doprecyzowania zapisów RPO WK-P i przedstawienia jego treści beneficjentom
w sposób bardziej przejrzysty i przyjazny, powstało Uszczegółowienie Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (URPO WK-P).
URPO WK-P przybliŜa wszystkim potencjalnym beneficjentom treść RPO WK-P, wskazując
jednocześnie na procedury wydatkowania i szczegółowe zasady, zgodnie, z którymi moŜliwe jest
uzyskanie

wsparcie

ze

środków

unijnych.

Dokument

URPO

WK-P

wynika

bezpośrednio

z zapisów RPO WK-P i jest w pełni zgodny z zapisami Programu. Uszczegółowienie stanowi,
bezpośrednią kontynuację zapisów projektu RPO WK-P przyjętego przez Zarząd Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w dniu 12 lipca 2007 r.
W stosunku do treści RPO WK-P, URPO WK-P określa przede wszystkim:
−

podział środków w ramach Osi Priorytetowych na poszczególne Działania;

−

doprecyzowaną listę typów projektów;

−

doprecyzowane kategorie beneficjentów;

−

wstępnie zarysowane rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

−

uszczegółowienie zagadnień związanych z pomocą publiczną;

−

precyzyjne określenie zagadnień związanych z instrumentem elastyczności;

−

zarys systemu wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych.

Realizacja celu strategicznego RPO WK-P oparta została na ośmiu osiach priorytetowych
wyznaczających obszary interwencji funduszy strukturalnych na obszarze Województwa Kujawsko
– Pomorskiego. Poszczególnym osiom priorytetowym przypisano cel główny oraz cele szczegółowe
wraz z uzasadnieniem ich realizacji i zgodnością z innymi obowiązującymi dokumentami
strategicznymi. URPO WK - P zawiera równieŜ indykatywny podział środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego na poszczególne Działania.
KaŜdej osi priorytetowej przypisano równieŜ określoną kategorię działań (i poddziałań w bardziej
rozbudowanych obszarach). Opis poszczególnych działań i poddziałań, zawiera uzasadnienie ich
realizacji, wymienia typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie, kategorie beneficjentów,
rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, poziomu dofinansowania oraz zasad
dotyczących kryteriów wyboru projektu, pomocy publicznej i instrumentu elastyczności.

Uszczegółowienie RPO WK-P stanowi swoistą mapę drogową ułatwiającą poruszanie się
w obszarze polityki strukturalnej Unii Europejskiej realizowanej w województwie kujawsko –
pomorskim. Dokument ten jest podstawowym narzędziem na etapie planowania inwestycji
przeznaczonych do współfinansowania z funduszy UE, aplikowania o nie i ich końcowego rozliczania.

Osie priorytetowe RPO WK-P na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Oś priorytetowa II ZACHOWANIE I RACJONALNE UśYTKOWANIE ŚRODOWISKA
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Oś priorytetowa III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Oś priorytetowa IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Oś priorytetowa V WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Oś priorytetowa VI WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI
Oś

priorytetowa

VII

WSPIERANIE

PRZEMIAN

W

MIASTACH

I

OBSZARACH

WYMAGAJĄCYCH ODNOWY
Oś priorytetowa VIII POMOC TECHNICZNA

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) stanowi jeden z programów operacyjnych
będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Cechą charakterystyczną PO IiŚ jest całościowe ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która
obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Za punkt wyjścia
dla

określenia

zakresu Programu posłuŜyła

zasada

maksymalizacji

efektów rozwojowych,

uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie
programowym i realizacyjnym. Działania w ramach PO IiŚ są komplementarne do działań
realizowanych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a takŜe innych programów
operacyjnych przygotowanych na lata 2007-2013, tj. Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój
Polski Wschodniej oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
PO Infrastruktura i Środowisko jest równieŜ waŜnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii
Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,6% całości wydatków.
Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej waŜnym elementem programu będą teŜ działania
wpływające w korzystny sposób na środowisko. NaleŜą do nich m.in. działania wspierające
ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, usprawnienie i zwiększenie
efektywności oraz bezpieczeństwa systemu transportowego (m.in. poprzez wsparcie systemów
transportu publicznego i kolejowego).
Mimo znaczącej

alokacji funduszy UE

w ramach omawianego programu środki te nie

są wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań akcesyjnych Polski w takich obszarach jak
ochrona środowiska, czy energetyka. Realizacja zobowiązań nie stanowi jednak głównego celu
programu, jakim jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Wypełnienie zobowiązań
akcesyjnych realizowane będzie równieŜ poprzez środki krajowe (publiczne jak i prywatne), które
zgodnie z unijną zasadą dodatkowości mogą być uzupełniane przez środki UE w ramach programów
regionalnych, czy sektorowych.
W związku z tym środki w ramach programu uzupełniają, a nie zastępują fundusze krajowe
w tych dziedzinach. Dzięki temu PO IiŚ stanowi jedno z wielu narzędzi wspomagające wypełnienie
tych zobowiązań.
Uwzględnienie środków

z Funduszu Spójności

w ramach osi priorytetowych

związanych

z inwestycjami w sektorze transportu i energetyki, które są korzystne dla środowiska wskazuje na to,
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Ŝe inwestycje o charakterze środowiskowym nie tylko nie utrudniają, ale przyczyniają się do realizacji
jednego

z

celów

horyzontalnych

NSRO

–

Wzrostu

konkurencyjności

polskich

regionów

i przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Świadczy teŜ o tym
poziom wysokości wsparcia inwestycji mających pozytywny wpływ na środowisko. Inwestycje
przyczyniające się pośrednio oraz bezpośrednio do ochrony środowiska, stanowią, bowiem 60%
całego wsparcia tego Funduszu.
Struktura Programu wynika z prawa wspólnotowego. Natomiast z uwagi na ogólny charakter
programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, dla potrzeb krajowych przygotowany
został Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego (zwany dalej Uszczegółowieniem
Programu Operacyjnego).

Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium
wiedzy dla beneficjentów na temat moŜliwości i sposobu realizacji projektów w ramach
poszczególnych programów operacyjnych. Wskazując szczegółowe typy projektów, listę potencjalnych
beneficjentów oraz system wyboru projektów dokument ten ułatwi potencjalnemu beneficjentowi
prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Osie Priorytetowe PO IiŚ
1. OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
2. OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
3. OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM
ŚRODOWISKA
4. OŚ PRIORYTETOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA DOSTOSOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA
DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
5. OŚ

PRIORYTETOWA

OCHRONA

PRZYRODY

I

KSZTAŁTOWANIE

POSTAW

EKOLOGICZNYCH
6. OŚ PRIORYTETOWA DROGOWA I LOTNICZA SIEĆ TEN-T
7. OŚ PRIORYTETOWA TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
8. OŚ

PRIORYTETOWA

BEZPIECZEŃSTWO

TRANSPORTU

I

KRAJOWE

SIECI

TRANSPORTOWE
9. OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE WSCHODNIEJ
10. OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
11. OŚ PRIORYTETOWA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
12. OŚ PRIORYTETOWA KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
13. OŚ PRIORYTETOWA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
14. OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WYśSZEGO
15. OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA – EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO
16. OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA – FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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17. OŚ PRIORYTETOWA KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW

Łączna wielkość środków finansowych zaangaŜowanych w realizację Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 36 385 320 777 euro, z czego 34 464 497 836
euro stanowi wkład publiczny.
Wkład publiczny składa się ze środków Unii Europejskiej wynoszących 27 848 273 161 euro (w tym ze
środków Funduszu Spójności – 21 511 063 161 euro) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 6 337 210 000 euro), a takŜe krajowych środków publicznych w wysokości
6 616 224 675 euro.
Obok środków publicznych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
zaangaŜowane są równieŜ środki prywatne – pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała
zasadom konkurencji. Łączna wartość środków prywatnych została oszacowana na poziomie 1 920
822 941 euro.
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca
przekaŜe realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.
Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
−

DuŜe projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów
dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyŜej 50 mln euro –
w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską.

−

Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy
administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań
publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek.

−

Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów
imiennie wskazanych w programie operacyjnym.

−

Projekty pomocy technicznej.

Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia całość
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007– 2013 została ujęta
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), którego celem jest umoŜliwienie pełnego
wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez:
−

wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,

−

podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,

−

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

−

wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
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W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary:
−

zatrudnienie,

−

edukacja,

−

integracja społeczna,

−

rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,

−

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich,

−

budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli,

−

promocja zdrowia zasobów pracy.

Termin

„kapitał

ludzki”

przyjęto

jako

najpełniej

oddający istotę

kompleksowego

wsparcia

przewidzianego do realizacji w ramach PO KL, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału
ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału
zawartego w kaŜdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy,
adaptacji do zmian w otoczeniu oraz moŜliwości kreacji nowych rozwiązań. W bezpośrednim związku
z kapitałem ludzkim pozostaje kapitał społeczny, oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury,
wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami. Podkreślić naleŜy,
iŜ kapitał społeczny nie jest tylko prostą sumą kapitałów jednostek, ale jest takŜe kreowany przez
instytucje oraz pomnaŜany poprzez ich zdolność do współdziałania.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada równieŜ na wyzwania, jakie przed państwami
członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Zapisane w niej cele to m.in. uczynienie
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie
wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Program, poprzez
realizację celu ogólnego, jak równieŜ określonych w nim celów szczegółowych, przyczyni się
do urzeczywistnienia załoŜeń odnowionej Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym.
Zgodnie z tymi celami oraz celami polityki spójności UE wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego stanowi istotny czynnik przyczyniający się do pełniejszego wykorzystania
zasobów pracy oraz wspierający wzrost konkurencyjności gospodarki. Poziom zatrudnienia, stopień
integracji społecznej, budowa społeczeństwa opartego na wiedzy są czynnikami oddziaływującymi na
rozwój społeczno-gospodarczy i tym samym wpisującymi się w realizację celu głównego NSRO.
Rozwój zasobów ludzkich stanowi, zatem istotny element polityki spójności, który powinien być
realizowany równolegle do wsparcia infrastrukturalnego, technologicznego i restrukturyzacyjnego
w celu zapewnienia optymalnego oddziaływania udzielanego wsparcia.
Działania wspierające rozwój zasobów ludzkich w kontekście podnoszenia konkurencyjności
gospodarki koncentrują się wokół następujących zagadnień:
−

bardziej efektywnego wykorzystania zasobów pracy,

−

zwiększenia elastyczności rynku pracy i adaptacyjności pracowników,

−

zwiększenia poziomu spójności społecznej,

−

budowy społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój wykształcenia i kwalifikacji,

−

poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej oraz jakości świadczonych usług
publicznych,
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−

rozwoju opieki zdrowotnej jako czynnika determinującego jakość zasobów pracy,

−

zapewnienia spójności stopnia rozwoju zasobów ludzkich w wymiarze przestrzennym.

Cele Programu zostały zdefiniowane zgodnie z zasadą podejścia strategicznego. Zasada ta polega
na koncentracji wsparcia na kluczowych obszarach i najwaŜniejszych problemach wymagających
interwencji w zakresie zatrudnienia oraz podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Jednocześnie,
kompleksowy charakter wsparcia został zaplanowany w taki sposób, aby umoŜliwić odpowiednie
rozszerzanie zakresu dostępnej pomocy, zgodnie ze specyfiką problemów występujących na polskim
rynku pracy.
W ramach PO KL projekty mogą realizować:
−

instytucje rynku pracy,

−

instytucje szkoleniowe,

−

jednostki administracji rządowej i samorządowej,

−

przedsiębiorcy,

−

instytucje otoczenia biznesu,

−

organizacje pozarządowe,

−

instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyŜszego,

−

inne podmioty.

Osie Priorytetowe PO KL:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 11 Priorytetów, realizowanych równolegle na
poziomie centralnym i regionalnym.
Priorytety realizowane centralnie to:
1. PRIORYTET ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA
2. PRIORYTET ROZWÓJ ZASOBÓW

LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO

PRZEDSIĘBIORSTW
3. PRIORYTET WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY
4. PRIORYTET SZKOLNICTWO WYśSZE I NAUKA
5. PRIORYTET DOBRE RZĄDZENIE
6.

PRIORYTET PROFILAKTYKA, PROMOCJA I POPRAWA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI W
WIEKU PRODUKCYJNYM

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
7. PRIORYTET

RYNEK

PRACY

OTWARTY

DLA

WSZYSTKICH

ORAZ

PROMOCJA

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
8. PRIORYTET REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
9. PRIORYTET ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
10. PRIORYTET PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Ponadto realizowany będzie
11. PRIORYTET POMOC TECHNICZNA
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PO KL finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
w 15% ze środków krajowych. Łączna wielkość środków finansowych zaangaŜowanych w realizację
Programu w latach 2007-2013 wynosi ok. 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację
Programów Operacyjnych, tj. 11. 420. 207. 059 euro. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z EFS
wyniesie ok. 9 707 176 000 euro, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1. 713. 031. 059 euro.
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków przeznaczone jest na wsparcie dla regionów, zaś
pozostałe

ok.

40%

środków

będzie

wdraŜane

sektorowo

przez

odpowiednie

resorty.

W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup
społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede
wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest, jak wspomniano wyŜej,
jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.
Zgodnie z systemem realizacji NSRO, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (obecnie
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) odpowiada za przygotowanie projektu PO IG, pełniąc rolę
koordynatora prac ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw turystyki,
ministra właściwego do spraw nauki oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji.
PO IG, zarządzany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego ma przyczynić się
do zwiększenia spójności interwencji w ramach zakresu odpowiedzialności ministrów właściwych
do spraw gospodarki, nauki, turystyki i informatyzacji. Doprowadzi to do dostosowania oferty sektora
nauki do potrzeb przedsiębiorstw, co przyczyni się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań
do obszaru gospodarki. Dzięki temu z kolei powstanie dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć
tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności
polskiej gospodarki.
Wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań, które
wspomagają innowacyjność. Przez innowacyjność w PO IG rozumie się wdroŜenie nowości
do praktyki gospodarczej, czyli wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do konkretnego
przedsiębiorstwa, które wdraŜając u siebie innowację staje się – w danym

okresie –

przedsiębiorstwem innowacyjnym. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania
(dyfuzji).

Priorytetem

w PO IG jest wspieranie przede wszystkim tych innowacji, które cechują się największym stopniem
rozprzestrzeniania, gdyŜ te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości. Wynikiem
tego

będzie

unowocześnienie,

poprawa

jej

konkurencyjności

na

rynku

międzynarodowym

i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy.
W PO IG szczególny nacisk połoŜony jest na innowacyjność procesową, marketingową
i organizacyjną, związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy, upatrując w niej największy
potencjał wzrostu gospodarczego i zdolności eksportowych. Jednocześnie, wsparcie dla instytucji
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otoczenia biznesu (IOB) i jednostek naukowych uwarunkowane jest odpowiednim popytem ze strony
innowacyjnych przedsiębiorstw na ich usługi. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania jest
promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój
Polski Wschodniej. Program PO IG obejmuje działania wspierające innowacyjność, oferując wsparcie
dla instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, pod warunkiem, Ŝe na ich usługi będzie
popyt ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw.
W ramach PO IG przewiduje się moŜliwość wspierania takŜe takich projektów innowacyjnych, które
koncentrować się będą na zmianach modeli produkcji lub konsumpcji, a tym samym przyczynią się
bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia ochrony środowiska naturalnego (powietrze, wody,
powierzchnia ziemi, przyroda, krajobraz) oraz środowiska widzianego jako całość. Będzie to osiągane
poprzez ograniczanie emisji, eliminowanie z obiegu gospodarczego substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ograniczanie ilości odpadów trudnych do recyklingu,
odzysku i unieszkodliwiania, zmniejszanie zapotrzebowanie na nieodnawialne zasoby, a takŜe
ograniczanie, a co najmniej racjonalizację wykorzystywania energii. Dotyczy to takŜe innowacyjnych
technik stosowanych dla ochrony środowiska, zapewniających wyŜszą skuteczność redukcji
oddziaływań

na

środowisko,

przy

zmniejszonych

kosztach

oraz

nakładach

materiałowych

i energetycznych.
PO IG składa się z następujących elementów:
−

diagnozy wybranych obszarów słuŜących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy,

−

analizy SWOT,

−

informacji na temat dotychczasowego wsparcia krajowego i zagranicznego dla sektora
przedsiębiorstw i sektora nauki, a takŜe na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego,

−

strategii, określającej cel główny oraz cele cząstkowe PO IG, które zostaną osiągnięte
w wyniku jego realizacji,

−

opisu poszczególnych osi priorytetowych wskazujących zakres interwencji publicznej
w ramach PO IG,

−

opisu instytucjonalnego systemu wdraŜania,

−

tablic finansowych prezentujących podział środków na poszczególne osie priorytetowe i lata
wdraŜania PO IG,

−

załączników.

Osie priorytetowe PO IG na lata 2007-2013
1.

OŚ PRIORYTETOWA BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

2.

OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA SFERY B+R

3.

OS PRIORYTETOWA KAPITAŁ DLA INNOWACJI

4.

OŚ PRIORYTETOWA INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

5.

OŚ PRIORYTETOWA DYFUZJA INNOWACJI

6.

OŚ PRIORYTETOWA POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZNARODOWYM

7.

OŚ PRIORYTETOWA BUDOWA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

8.

OŚ PRIORYTETOWA POMOC TECHNICZNA
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Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangaŜowanych w realizację PO IG
w latach 2007-2013 wyniesie około 9 711,6 mln euro.
Na powyŜszą kwotę składają się środki publiczne pochodzące z EFRR w wysokości 8 254,9 mln euro
oraz środki krajowe, których zaangaŜowanie przewidziano na poziomie 1 456,7 mln euro. Alokacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na PO IG stanowi 12,3% całości środków
wspólnotowych zaangaŜowanych w realizację NSRO.
Poziom krajowego współfinansowania publicznego stanowi 15% całkowitej alokacji środków
publicznych, z kolei wsparcie z EFRR stanowi odpowiednio 85% całkowitej alokacji środków
publicznych.
Większość interwencji podejmowanych w ramach PO IG będzie stanowiła pomoc publiczną
w rozumieniu TWE. W związku z powyŜszym obok środków publicznych w realizację PO IG
zaangaŜowane będą równieŜ środki prywatne na poziomie zgodnym ze wspólnotowymi zasadami
dopuszczalności udzielania pomocy publicznej.
NaleŜy podkreślić, Ŝe PO IG nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw z lat 2004-2006. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować
inwestycje o zbliŜonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną
popularnością działania 2.3. SPO WKP będą mogli uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Uzupełnieniem działań
bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji
otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (np. parków technologicznych,
inkubatorów technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), stanowi podstawowy
dokument, określający wydatkowanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich.
Planowane działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych,
będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budŜetowej. Obszary wiejskie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się w granicach
administracyjnych:
1) gmin wiejskich;
2) gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców;
3) gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców.

PROW zawiera następujące Osie priorytetowe:
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
OŚ 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej
OŚ 4 LEADER
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W ramach Osi priorytetowej 1 przewidziano następujące działania
1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.
2. Ułatwienie startu młodym rolnikom.
3. Renty strukturalne.
4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
5. Modernizacja gospodarstw rolnych.
6. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa
8. Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności.
9. Działania informacyjne i promocyjne.
10. Grupy producentów rolnych.
OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich obejmuje działania:
1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)
2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŜ rolne
4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych
OŚ 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej obejmuje
działania:
1. RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
4. Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 LEADER:
Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie
na określonym obszarze, umoŜliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej.
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich
poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdraŜania lokalnych
inicjatyw. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym
przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność
wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów
łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania. Na poziomie
decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowić muszą partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna Grupa
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Działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie
opracowanej Strategii Rozwoju.

OŚ 4 Leader obejmuje następujące działania:
1. WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju
2. WdraŜanie projektów współpracy
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
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XV. Lista projektów strategicznych Gminy Nowa Wieś Wielka
Planowane projekty strategiczne Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji w latach 2008 - 2015 i nowej perspektywie programowania
2014 - 2020 do współfinansowania ze środków UE lub innych źródeł
Lp.

Planowane projekty inwestycyjne

Planowany zakres

Źródła dofinansowania

1

Budowa kompleksowego systemu

Projekt jest wielozadaniowym przedsięwzięciem

RPO WKP 2007-2013

wodno-kanalizacyjnego Gminy Nowa

inwestycyjnym obejmującym:

Oś priorytetowa 2. Zachowanie

Wieś Wielka

- wybudowanie 50 km sieci wodociągowej,

i racjonalne uŜytkowanie środowiska

- wybudowanie 30 km sieci kanalizacji sanitarnej: kolektor
tłoczny,
- wybudowanie 14 km sieci kanalizacji sanitarnej: kolektor
grawitacyjny.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020
Działanie nr 2 Unowocześnienie
struktury funkcjonalno-przestrzennej
regionu

PROW
Oś 3. Jakość Ŝycia na obszarach
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki
wiejskiej

Inne

2

Budowa gminnej infrastruktury

Budowa ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej.

RPO WKP 2007-2013

drogowej

Budowa ulicy Kasztanowej w Brzozie.

Oś priorytetowa 1. Rozwój

Budowa ulicy Polnej w Nowej Wsi Wielkiej.

infrastruktury technicznej
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Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Prądocin-

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju

Dobromierz - Nowa Wieś Wielka.

Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2020

3

Wzmocnienie potencjału turystycznego

Budowa infrastruktury nowoczesnego kąpieliska.

RPO WKP 2007-2013

Gminy Nowa Wieś Wielka poprzez

Budowa infrastruktury dla rozwoju turystyki wodnej,

Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju

zagospodarowanie terenów wokół

Utworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, usług

turystyki

Jeziora Jezuickiego i okolic

turystycznych oraz ekologicznych i edukacyjnych Gminy
Nowa Wieś Wielka.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju

Utworzenie małej muszli koncertowej w okolicy jeziora.

Województwa Kujawsko-

Budowa ścieŜek pieszo-rowerowych przebiegających przez

Pomorskiego na lata 2007-2020

teren Gminy Nowa Wieś Wielka (ok. 30 km) wraz z

Działanie nr 2 Unowocześnienie

infrastrukturą techniczną (ciągi rowerowe, ciągi piesze,

struktury funkcjonalno -

miejsca postojowe, parkingi, oznakowanie),

przestrzennej regionu

skomunikowanych z ciągami komunikacyjnymi gminy i gmin
Powiatu Bydgoskiego.

PROW

Wyznaczenie ścieŜek konnych..

Oś 3. Jakość Ŝycia na obszarach

Oznakowanie szlaków turystycznych.

wiejskich i róŜnicowanie gospodarki

Budowa infrastruktury turystycznej wzdłuŜ Nowego Kanału

wiejskiej

Noteckiego.
Budowa i modernizacja ścieŜek przyrodniczo-dydaktycznych

Inne

(przy współudziale nadleśnictw).

4

Budowa infrastruktury społeczeństwa

Budowa sieci szerokopasmowej, zwiększającej moŜliwości

RPO WKP 2007-2013

informacyjnego

dostępu do sieci globalnej (Internet), realizację usług

Oś priorytetowa 4. Rozwój

multimedialnych,

infrastruktury społeczeństwa

VIP

i

innych

przepustowości na terenie Gminy.

wymagających

duŜych

informacyjnego
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Budowa

cyfrowego

dostosowanie

urzędu

urzędu
do

(e-urząd)

realizującego

elektronicznego

obiegu

dokumentów.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020
Cel: Rozwój infrastruktury
komunikacyjnej i telekomunikacyjnej.
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego.
2.3.2.Informatyzacja usług
publicznych, zwłaszcza w
administracji i zarządzaniu.

5

Poprawa jakości Ŝycia na obszarach

Budowa infrastruktury rekreacyjno –sportowej w sołectwach:

PROW

wiejskich

skwery, place zabaw, boiska sportowe, tereny zieleni oraz

Oś 3. Jakość Ŝycia na obszarach

rekreacji ruchowej.

wiejskich i róŜnicowanie gospodarki

Budowa parkingu w Brzozie.

wiejskiej

Budowa, remont, wyposaŜenie świetlic wiejskich.
Budowa infrastruktury słuŜącej do przeprowadzania festynów

Inne

i koncertów.

6

Budowa infrastruktury ochrony zdrowia

Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi

RPO WKP 2007-2013

Wielkiej (przychodnia)

Oś priorytetowa 3. Rozwój
infrastruktury społecznej
Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020
Działanie 3.4. Promocja i profilaktyka
zdrowia
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INWESTYCJE DO REALIZACJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE PROGRAMOWANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

1

Budowa infrastruktury edukacyjnej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozie.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju

Budowa sali gimnastycznej i auli w Szkole Podstawowej i

Województwa Kujawsko-

Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

Pomorskiego na lata 2007-2020

Rozbudowa Przedszkola w Brzozie.

2

Budowa infrastruktury pomocy społecznej

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2020

3

4

Budowa infrastruktury kultury

Budowa infrastruktury sportowej

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju

Wielkiej.

Województwa Kujawsko-

Zagospodarowanie placu festiwalowego.

Pomorskiego na lata 2007-2020

Budowa stadionu w Nowej Wsi Wielkiej wraz z zapleczem

Projekt zgodny ze Strategią Rozwoju

sportowym i socjalnym.

Województwa Kujawsko-

Budowa boiska treningowego przy boisku GLKS w Nowej

Pomorskiego na lata 2007-2020

Wsi Wielkiej.
Budowa boiska treningowego w Brzozie
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XVI. Zasady monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-

2015
Podstawowe zasady monitorowania realizacji Strategii odpowiadają wytycznym polityki strukturalnej
i rozporządzeniom WE oraz zasadom zawartym w Narodowym Planie Rozwoju 2007 - 2013
i Programach Operacyjnych. Szczególnie istotne dla procesu wdraŜania Strategii w okresie
2007 -2013, w tym projektów strategicznych są następujące zasady:
-

Zasada partnerstwa,

-

Zasada koncentracji,

-

Zasada „zanieczyszczający płaci”.

16.1. Partnerstwo
Partnerstwo znajduje swój wyraz w wielu płaszczyznach wdraŜania Strategii i ma ono charakter:
-

organizacyjny,

-

instytucjonalny,

-

finansowy,

-

publiczny.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniach WE wskazują, Ŝe obecne wyzwania i moŜliwości, dotyczące
inwestowania, zatrudnienia, integracji społecznej i kształcenia oraz innowacyjności rozwiązań w sferze
społeczno-gospodarczej są zbyt skomplikowane i zbyt powiązane, aby poszczególne instytucje w
pojedynkę mogły się właściwie do nich odnieść. Dlatego pojawiła się potrzeba przyjęcia partnerskiego,
wielopoziomowego i zintegrowanego podejścia do wdraŜania Strategii i projektów strategicznych,
które

stało

się

podstawą

polityki

europejskiej.

Tworzenie

róŜnego

rodzaju

partnerstwa

organizacyjnego, finansowego, instytucjonalnego, które łączą róŜne usługi i struktury wsparcia, moŜe
pomóc w zdynamizowaniu procesu wdraŜania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś
Wielka 2008-2015.

16.2. Koncentracja
Koncentracja stanowi podstawową zasadę zawartą w krajowych dokumentach programowanych
na lata 2007-2013. Podstawowymi wymiarami stosowania tej zasady jest koncentracja środków oraz
koncentracja przestrzenna rozwoju danego obszaru. Istotnym elementem zasady koncentracji jest
równieŜ zapewnienie właściwej koordynacji polityk publicznych szczebla regionalnego i lokalnego,
a takŜe zapewnienie zgodności strategii lokalnej z regionalną, co zostało określone w ramach procesu
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 - 2015. Kolejnym aspektem koncentracji
jest

powiązanie

procesu

wdraŜania

Strategii

z

procesem

planowania

zagospodarowania

przestrzennego obszaru. Zasada koncentracji w polityce spójności 2007 – 2013 oznacza równieŜ,
zgodnie z polityką Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, koncentrację na priorytetowych problemach
rozwoju lokalnego, czego wyrazem jest zawarte w zaktualizowanej strategii zestawienie głównych
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projektów strategicznych Gminy Nowa Wieś Wielka. Projekty te zostały przyporządkowane
konkretnym osiom priorytetowym rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ujęte
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

16.3. Zasada „zanieczyszczający płaci”
Zasada mówiąca, iŜ „zanieczyszczający płaci" jest jedną z głównych zasad wspólnotowej polityki
w zakresie planowania rozwoju przedsięwzięć w obszarze środowiska naturalnego i ma zastosowanie
na całym terytorium Wspólnoty. Istnieją równieŜ szczegółowe przepisy wspólnotowe. Zasada ta
znaleźć powinna swoje odzwierciedlenie szczególnie w programowaniu przedsięwzięć z zakresu
środowiskowego. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty unieszkodliwiania odpadów
ponosi posiadacz, który przekazał odpady punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu, i/lub
poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.
Systemy opłat czy modele finansowania przedsięwzięć środowiskowych w ramach projektów
strategicznych Gminy Nowa Wieś Wielka, powinny uwzględniać koszty zanieczyszczenia środowiska
tak, by koszty były ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie. Na przykład
w odniesieniu do projektów infrastruktury transportowej, opłata powinna pokrywać nie tylko koszt
samej infrastruktury, lecz równieŜ koszty zewnętrzne, tj. koszty związane z wypadkami,
zanieczyszczeniem powietrza, hałasem.
PowyŜsza konstrukcja tej zasady stanowi o jej istotnym znaczeniu w wielu projektowanych
przedsięwzięciach o charakterze rozwojowym na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka i powinna być
uwzględniona w systemie wdraŜania samej Strategii, jak i realizacji pojedynczych projektów
strategicznych.
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XVII. Zestawienie głównych obszarów wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy

Nowa Wieś Wielka 2008-2015
PoniŜej zilustrowano główne obszary wsparcia w schemacie finansowania, odzwierciedlając
zakładane w ramach polityki regionalnej źródła dotacyjne.
Polityka rozwoju lokalnego uwzględnia podstawowe elementy: infrastruktura techniczna, infrastruktura
ochrony środowiska, infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia) i edukacyjna oraz innowacyjność
gospodarki.

Tabela 19. Główne obszary rozwojowe i schemat finansowania 2007-2013 dla Strategii Rozwoju Gminy
Nowa Wieś Wielka 2008-2015

Schemat
finansowania

Dotacja

strukturalne

PoŜyczki + dotacje

Dotacje publiczne

UE

Obszar
wdraŜania

Infrastruktura

i komunalna

Energia.
Telekomunikacja/ICT.
Uzbrojenie terenów.
Inwestycje
mieszkalnictwa.
Budowa i modernizacja
dróg.

Infrastruktura

Turystyka.

społeczna

Modernizacja bazy

i edukacyjna

edukacyjnej.

techniczna

Ochrona zdrowia.
Infrastruktura

Odpady stałe.

ochrony środowiska
Systemy kanalizacji
i oczyszczalnie
ścieków.

Wodociągi
i uzdatnianie wody.
Inwestycje
przeciwpowodziowe.
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Transport publiczny

Drogi krajowe

Drogi lokalne.

i powiatowe.
Drogi gminne.

Innowacja i B+R
Wsparcie
przedsiębiorczości

Badania,
innowacje
i transfer
technologii.
Uzbrojenie

terenów

inwestycyjnych.

Bezpośrednie
inwestycje
w technologie firm.
Źródło danych: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej Ds. Polityki Regionalnej, 2006 r.

17.1. Zestawienie wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka
2008-2015
Ujęte w dokumencie cele i przedsięwzięcia rozwojowe Gminy Nowa Wieś Wielka, określone zostały
wskaźnikowo w wyniku procesu planowania Strategii. W oparciu o zaproponowane wskaźniki dokonać
moŜna oceny procesu oraz dynamiki zmian strategicznych w ramach dokumentu programowego
i zadań w nim ujętych. Pozwoli to na przedstawienie procesu zmian w odniesieniu do podstawowych
obszarów funkcjonowania i realizacji polityki rozwoju.
PoniŜej zaprezentowano zestawienie orientacyjnych wskaźników, które stanowić mogą środek
pomocniczy w ocenie postępu wdraŜania zaktualizowanej Strategii.

Tabela 20. Przykładowe wskaźniki wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka
2008-2015

Obszar oddziaływania Strategii Rozwoju

Przykładowy wskaźnik

Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 – 2015.
Cele Strategii

Rozwój gospodarczy i inwestycyjny gminy

Liczba podmiotów gospodarczych

Liczba akcji i imprez o charakterze kulturalnym
Rozbudowa usług oraz zaplecza turystycznego

Nowe elementy infrastruktury turystycznej
Nowe produkty turystyczne
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Wspieranie rozwoju sieci osadniczej oraz

Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje

bezpiecznych warunków Ŝycia i wzrostu

i budownictwo.

gospodarczego gminy

Powierzchnia obszarów zagospodarowanych.
Długość dróg wyremontowanych

Unowocześnienie infrastruktury transportowej

i budowanych.

i komunikacyjnej

Długość ścieŜek rowerowych.
Modernizacja infrastruktury kolejowej.
Długość nowej i modernizowanej sieci
i urządzeń dla zaopatrzenia mieszkańców

Rozwój i unowocześnienie infrastruktury

w wodę.

technicznej, w tym infrastruktury technicznej

Długość nowych i zmodernizowanych systemów

ochrony środowiska

i urządzeń odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
Ilość miejsc dostępowych do Internetu.
Nowe formy kształcenia i edukacji.

Rozwój systemu edukacji

Sprawny system finansowego wsparcia edukacji
dla najuboŜszych.

Społeczeństwo obywatelskie

Liczba aktywnych organizacji pozarządowych.
Nowe przedsięwzięcia w ramach partnerstwa.
Stworzenie stref inwestycji na terenie Gminy.

Stworzenie mechanizmów wsparcia rozwoju

Sprawny system ułatwień podatkowych i dostępu

lokalnej gospodarki

do kapitału (fundusze poŜyczkowe).
Nowe instytucje otoczenia biznesu.
Nowe podmioty gospodarcze.

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Nowe usługi na terenie Gminy.
Wzrost nakładów inwestycyjnych podmiotów
gospodarczych.

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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XVIII. Monitoring i wdraŜanie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka

2008-2015
Sprawny i efektywny monitoring Strategii Rozwoju musi być stałym i ciągłym procesem obserwacji
ilościowych i jakościowych zmian wybranych mierników, mającym na celu zapewnienie informacji na
temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz ich zmianę w przypadku rozbieŜności
pomiędzy załoŜeniami a rezultatami.
Monitoringiem

wdraŜania

Strategii

objęte

zostaną

podstawowe

obszary

Ŝycia

społeczno-

gospodarczego, mające swoje odbicie w priorytetach rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka. Poprzez
ustalenie zasad procesu monitoringu zapewniona zostanie bieŜąca i etapowa kontrola realizacji
Strategii.

Monitoring Strategii obejmować będzie następujące działania:
- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji celów
strategicznych,
- prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych,
- przygotowywanie cyklicznych raportów ukazujących stopień realizacji strategii w obszarach
priorytetowych,
- ocenę osiągniętych rezultatów oraz określenie stopnia wykonania przyjętych celów i działań,
- ocenę rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a osiągniętymi rezultatami,
- analizę przyczyn rozbieŜności oraz identyfikację obszarów wymagających podjęcia działań
interwencyjnych,
- planowanie zmian we wdraŜaniu strategii oraz wdroŜenie przyjętych działań.

W perspektywie długofalowej monitoring umoŜliwi obserwację dynamiki realizacji celów oraz zmian
strukturalnych. PoniŜszy rysunek ilustruje etapy monitoringu realizacji Strategii.
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Rys. 5. Etapy monitoringu wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka

Wyjaśnienie i uzgodnienie
strategii

Skupienie się na realizacji
celów

Wykreowanie liderów

Wpływ na kształtowanie
strategii
Opracowanie
strategicznej
analizy wyników

Edukowanie organizacji

WdroŜenie nowego
systemu zarządzania

Ustalenie celów
strategicznych

Koordynacja inicjatyw
i inwestycji

WdroŜenie systemu
monitorowania realizacji
Strategii
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XIX. Aktualne wyzwania – nowy okres programowania rozwoju 2007-2013
Zawarte

w

Strategii

cele

i

kierunki

rozwoju,

odzwierciedlają

rzeczywiste

tendencje

i kierunki rozwoju infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego Gminy Nowa Wieś Wielka.
Zidentyfikowane kierunki rozwoju, naleŜy uznać za odpowiadające współczesnym wyzwaniom
w zakresie realizacji polityki rozwoju Gminy.
Strategia dokonuje identyfikacji głównych celów zgodnych z wyzwaniami stojącymi przed Gminą
w okresie programowania 2007 – 2013. Związane są one z realizacją celów wynikających z polityki
UE i kluczowego dokumentu programowego tj. Strategii Lizbońskiej, na której wdroŜenie
ukierunkowano cele i działania polityki strukturalnej i Programów Operacyjnych, a takŜe Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 - 2013. Ponadto Gmina Nowa
Wieś Wielka wyraźniej akcentować chce turystyczny charakter oraz tworzenie infrastrukturalnych
warunków społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym wsparcia przedsiębiorczości na terenie Gminy.
Kolejnym obszarem jest podniesienie jakości Ŝycia w oparciu o zmiany w sferze edukacji, tworzenie
stref rekreacji, obszarów zagospodarowania w centrach wsi czy promocji walorów rekreacyjnych oraz
dobre skomunikowanie obszaru gminy poprzez inwestycje drogowe. Gmina w tej perspektywie
znajdzie się w obszarze intensywnego rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego w ramach szerszego
procesu gospodarczego, jakim jest rozbudowa połączeń komunikacyjnych na bazie rozwoju systemu
dróg krajowych i wojewódzkich. Wśród podstawowych wyzwań stających przed Gminą Nowa Wieś
Wielka w procesie rozwojowym znajdują się m.in.:
1. Realizacja polityki rozwoju - ustalenie systemu programowania i wdraŜania polityki
strukturalnej, co stwarza wyzwania skutecznego wykorzystania środków strukturalnych UE
na poziomie regionalnym i krajowym.
2. Osiąganie podstawowych celów spójności i wzrostu społeczno-gospodarczego dla obszaru
całej Gminy.
3. Wpisanie celów rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka w system regionalnej polityki poprzez
przygotowanie koncepcji projektowych i ich realizację w ramach RPO i Programów
Operacyjnych na lata 2007 - 2013.
4. WdroŜenie systemu zintegrowanego oddziaływania przedsięwzięć na rozwój lokalny poprzez
powiązanie źródeł finansowania projektów z EFRR i EFS oraz wprowadzanie zasady
partnerstwa i wsparcia realizacji projektów instytucji, organizacji społecznych oraz
indywidualnych osób, gospodarstw rolnych czy firm, poprzez wsparcie informacyjnoorganizacyjne.
5. Koncentracja działań władz publicznych i interwencje przy pomocy funduszy europejskich na
rzecz zintegrowanych działań społeczno-gospodarczych.

19.1. Główne obszary konkurencyjności
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 - 2015, zawiera wskazania społecznogospodarczych czynników rozwojowych, tkwiących w obszarze makroekonomicznym. Mają one
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istotne znacznie dla rozwoju w latach 2007 - 2013 i są bezpośrednio wynikiem procesów
zewnętrznych. Wśród najistotniejszych czynników znajdują się:
a) stosowanie technologii informatycznych w róŜnych dziedzinach Ŝycia,
b) stosowanie rozwiązań innowacyjnych w gospodarce i usługach lokalnych.

19.2. Rozwój konkurencyjności
W Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008 - 2015 w zakresie wzrostu konkurencyjności
obszaru Gminy, jako kluczowe za podstawę konstrukcji przedsięwzięć rozwojowych w latach
2007 - 2013, przyjęto następujące elementy:
a) usprawnienie instytucji samorządu w kierunku kreowania warunków rozwoju gospodarczego na
poziomie lokalnym: sprawność decyzyjna, administracyjna, proceduralna i finansowa, promocja
turystycznego produktu gminy,
b)

odpowiednia

infrastruktura

techniczna

wykorzystana

dla

rozwiązań

gospodarczych

i rozwoju społecznego obszaru całej Gminy,
c) właściwa (dostosowana do potrzeb lokalnych edukacja) i ochrona zdrowia oraz system społeczny,
d) lokalny system obsługi i wsparcia biznesu wykorzystujący mechanizmy strukturalne dostępne
w RPO WK-P 2007 - 2013 (wsparcie firm w procesie wykorzystania środków UE dla sektora MSP oraz
inwestycji w przygotowanie terenów dla rozwoju przedsiębiorczości).
e) tworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców w celu wzmocnienia potencjału
endogenicznego obszaru,
g) dostosowanie gminnej oświaty do sytuacji demograficznej,
h)

tworzenie

warunków

społeczno-gospodarczych

i

edukacyjnych

oraz

rekreacyjnych

i sportowych dla wykorzystania potencjału młodzieŜy i tworzenie form spędzania wolnego czasu jako
alternatywy dla procesów migracyjnych (baza sportowo – edukacyjna, infrastruktura rekreacji, dobra
jakość usług na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka),
i) udoskonalenie systemu informacji i promocji warunków dla rozwoju i prowadzenia działalności
gospodarczej i inwestycyjnej, szczególnie w obszarze usług turystyczno - rekreacyjnych oraz
agroturystycznych,
j) podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej obszaru Gminy Nowa
Wieś Wielka poprzez organizację oraz promocję wśród mieszkańców walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, turystycznych i rekreacyjnych terenów Gminy.

19.3. Rozwój infrastrukturalny
a)
zabezpieczenie układu komunikacyjnego w celu skomunikowania terenów Gminy z układem
dróg krajowych,
b)

uzupełnienie infrastruktury technicznej ochrony środowiska,

c)

rozwój energetyki komunalnej w kierunku redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska,

d)

rozwój centrów wsi i miejscowości na terenie Gminy.
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NajwaŜniejszym elementem rozwoju infrastrukturalnego jest uporządkowanie i ukształtowanie
struktury przestrzennej

dróg gminnych oraz skomunikowanie z układem

dróg krajowych,

wojewódzkich i powiatowych, a takŜe rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
Kolejnym elementem w tym obszarze rozwojowym na lata 2007-2013 jest unowocześnienie
infrastruktury społeczno-edukacyjnej

i rekreacyjnej, co wpłynie na poprawę jakości Ŝycia

mieszkańców. Stworzy to warunki rozwoju inicjatyw oraz produktów turystyki i rekreacji w oparciu
o zidentyfikowane walory naturalne i przyrodnicze oraz geograficzne (terenowe). Wpłynie
to na włączenie Gminy w układ produktów sieciowych w sferze turystyki, sportu i rekreacji. PowyŜsze
czynniki zostały uwzględnione w projektach strukturalnych Gminy w nowym okresie programowania.

XX. Analiza oddziaływania środowiskowego Strategii Rozwoju Gminy Nowa

Wieś Wielka 2008 - 2015
Zebrane projekty strategiczne w niniejszym dokumencie, uwzględniają oddziaływanie środowiskowe
Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015. Projekty prezentują główne kierunki działań
inwestycyjnych i rozwojowych na terenie gminy w latach 2007-2013 oraz planowane do realizacji
w dalszej perspektywie programowania 2014-2020. Wyrazem środowiskowego oddziaływania
wdraŜanej Strategii jest zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska poprzez wsparcie zadań
z zakresu rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla gminy oraz realizacja zadań, szczególnie
w obszarach o znaczących walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Program środowiskowy
zakłada równieŜ redukcję emisji w wyniku zmian systemu zasilania na terenie Gminy czy wdraŜania
niskoemisyjnych źródeł ogrzewania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a takŜe
właściwą gospodarkę odpadami, ukierunkowaną na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów system segregacji odpadów, likwidacja gruzowisk, miejsc – „dzikich wysypisk”.
Podkreślić naleŜy, Ŝe poza inwestowaniem w infrastrukturę środowiska, wspierane będą równieŜ na
terenie Gminy Nowa Wieś Wielka strategiczne projekty, których celem jest zachowanie róŜnorodności
gatunkowej i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, uwzględniając wskazania Dyrektyw UE.
Kolejnym aspektem oddziaływania środowiskowego Strategii, będą inwestycje firm i przygotowanie
terenów inwestycyjnych w gminie. Powinno to skutkować większą ilością proekologicznych technologii
w przedsiębiorstwach, czystych i energooszczędnych, wzrostem ilości firm posiadających certyfikaty
zarządzania środowiskowego. WaŜne jest równieŜ zakładane wsparcie wykorzystania zasobów
środowiska dla rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystyki, które prawidłowo rozwijane moŜe mieć
szczególne znaczenie zarówno dla wzrostu gospodarczego jak i dla ochrony środowiska na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka.
Analizując rodzaj i skalę zaplanowanych w Strategii działań infrastrukturalnych w okresie 2007-2013
naleŜy uwzględnić wraŜliwość środowiska przyrodniczego o specyficznych walorach tworzących klimat
przyrodniczy Gminy. Podstawową zasadą wdraŜania musi być zasada zrównowaŜonego rozwoju. Jak
juŜ wspomniano w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, postuluje się stosowanie pełnej procedury oceny skutków ich realizacji na środowisko dla
planowanych projektów strategicznych.
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W ramach projektów infrastrukturalnych naleŜy uwzględnić elementy zastosowania infrastruktury
monitorującej stan środowiska oraz edukacji ekologicznej, w tym wymiany informacji w tym zakresie.
Niezbędne jest takŜe monitorowanie wskaźników ochrony środowiska w zakresie wdraŜania projektów
strategicznych Gminy.

XXI. Rekomendacje i wnioski końcowe
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 jest dokumentem kierunkowym,
wyznaczającym cele rozwojowe wynikające z polityki strukturalnej UE i zawierającym propozycje
projektów i zadań rozwojowych dla nowego okresu programowania funduszy strukturalnych na lata
2007-2013.
W niniejszym opracowaniu dokonano równieŜ na szczeblu władz samorządowych aktualizacji
czynników rozwojowych obszaru Gminy.
W dokumencie wskazano główne obszary rozwojowe:
a) obszar infrastrukturalny, w tym infrastruktury społeczno - gospodarczej i technicznej oraz
drogowej,
b) zagospodarowanie i rozwój infrastruktury turystyczno – sportowo - rekreacyjnej i edukacji.

Przyjęto koncepcję głównych projektów strategicznych Gminy z określeniem podstawowych
parametrów i źródeł finansowania. Strategia pozwoliła na osiągnięcie zgodności planowania rozwoju
Gminy z Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013 oraz Strategią Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego 2007-2020.

Strategia jest instrumentem pozwalającym na wytyczanie zadań w rocznych planach budŜetowych
i finansowych gminy i przyjęcie szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych dla ich
realizacji, co powoduje ściślejsze powiązanie planowania budŜetowego z planowaniem rozwojowym
w długofalowej perspektywie. Strategia ze względu na ciągły rozwój obszaru gminy, powinna ponadto
uwzględniać coroczną ewaluację dokonywaną przez Radę Gminy.
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XXII. Definicje
EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EWT

Europejska Współpraca Terytorialna

FS

Fundusz Spójności

GUS

Główny Urząd Statystyczny

LGD

Lokalna Grupa Działania

MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

NSRO 2007-2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007-2013

NSS

Narodowa Strategia Spójności

NPR

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013

PO I iŚ 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007-2013

PO KL 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

POPT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PORPW

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

RPO WKP 2007-2013

SWOT

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
Strengths -mocne strony, Weaknesses - słabe
strony, Opportunities - szanse, Threats – zagroŜenia

UE

Unia Europejska

WE

Wspólnota Europejska

Sporządził:
Marek Dondelewski
"Eurofundusz"
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektów Unii Europejskiej
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