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1. PODSTAWY PRZYGOTOWANIA PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY ZBICZNO

1.1. WSTĘP
Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu,
który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Szczególna rola samorządu
terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163,
który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Zgodnie z artykułem 7 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy dotyczące:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku również urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni miejskiej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
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14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i

przeciwpowodziowej,

w

tym

wyposażenia

i

utrzymania

gminnego

magazynu

przeciwpowodziowego,
15) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16) polityki pro-rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji Gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

1.2. ETAPY PRAC
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się
do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy stanem
faktycznym i stanem pożądanym w Gminie.

Etap I – diagnoza stanu.
Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej
Gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:
o sytuacji demograficznej i społecznej,
o stanu

infrastruktury

telekomunikacyjnej,

technicznej,
energetycznej,

w

szczególności

kanalizacji,

spraw

gospodarki

infrastruktury

wodno-ściekowej,

gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej,
o stanu

infrastruktury

społecznej,

w

szczególności

bazy

materialnej

oświaty

i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu
i rekreacji,
o sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej,
o problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,
o gospodarki finansowej Gminy oraz inwestycji publicznych.
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Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Gminy oraz sposobów ich rozwiązania.
W ramach etapu II zwrócono się do najważniejszych środowisk społecznych oraz
gospodarczych z terenu Gminy z prośbą o wyrażenie opinii na temat najważniejszych
lokalnych problemów rozwojowych. Ponadto poproszono te środowiska o zgłaszanie
propozycji sposobów rozwiązania przedmiotowych problemów. Do programu wnioski składali
radni, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele lokalnego biznesu
a także indywidualni mieszkańcy Gminy. Podczas spotkań dyskutowane były szeroko główne
problemy rozwojowe Gminy. Na tej podstawie przygotowano listę problemów oraz zbiór
najważniejszych przedsięwzięć służących ich rozwiązaniu.
Etap III – zarys projektu Planu Rozwoju Lokalnego - robocza wersja dokumentu.
Etapy I, II i III opracowano równolegle na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata
2016-2020 i Planu Rozwoju Lokalnego.
Etap IV – opiniowanie dokumentów oraz uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego przez Radę
Gminy Zbiczno.
Projekt dokumentu pt. „Plan Rozwoju Lokalnego” był przedmiotem opiniowania przez Komisje
Rady Gminy. Dokument jest spójny ze „Strategią Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020”.
Dodatkowo równolegle opracowany został dokument pt. „Plan Finansowy Gminy Zbiczno”.

1.3. OCENA „WAŻNE I PILNE”
Przy tworzeniu niniejszego dokumentu postanowiono poddać planowane działania analizie
zwanej matrycą Eisenhowera. Ta metoda, przyjęta pierwotnie dla zarządzania zadaniami
osobistymi opiera na dwóch paradygmatach: ważności i pilności.
Ważność – ma związek z przyjętą misją i najważniejszymi celami. Działanie uznajemy za
„ważne” jeśli jego realizacja wpływa znacząco na osiągnięcie najistotniejszych celów.
Pilność – to kryterium związane z czasem. Jeśli działanie nie musi być zrealizowane
natychmiast może być zakwalifikowane jako mniej pilne.

Jest to popularne narzędzie zarządzania w czasie, gdyż ułatwia ustalanie tego, co jest
naprawdę ważne i naprawdę pilne. Warto pamiętać, że jeśli wszystko będzie zarówno ważne
jak i pilne to nie będziemy mieli żadnych priorytetów. Dlatego nie należy przypisywać cech
8

„ważności” i „pilności” zbyt wielu zadaniom. Matryca Eisenhowera przydziela zadania do
czterech różnych „ćwiartek”

TABELA 1 MATRYCA EISENHOWERA

Bardzo pilne
Bardzo ważne

Mniej ważne

Mniej pilne

I

II

III

IV
Źródło: Remedia S.A.

I ćwiartka to zadania zarówno pilne jak i ważne. Często opisują sytuacje kryzysowe.

II ćwiartka to zadania ważne, ale mniej pilne. Są bardzo ważne dla rozwoju.

III ćwiartka to zadania pilne, ale mniej ważne. Nie są kluczowe dla osiągania naszych celów.

IV ćwiartka to zadania mniej pilne i mniej ważne. Takie, których realizacja może spokojnie
poczekać bez wielkiego wpływu na osiąganie głównych celów (warto przy tym pamiętać
o ograniczeniach budżetu).
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2. ELEMENTY ANALIZY STRATEGICZNEJ
ORAZ WIZJA ROZWOJU GMINY ZBICZNO1

1

Skrót opracowania ze „Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020”

2.1. PODSTAWOWE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU GMINY ZBICZNO
Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą dążyć
do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami
strategicznymi.
Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków
budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć
się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego.
W warunkach samorządu granice między tymi obszarami bardzo często zacierają się. Należy
więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj. niwelowania
słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje
wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo
jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy).

2.2. ANALIZA SWOT/TOWS GMINY ZBICZNO
TABELA 2 ANALIZA SWOT GMINY ZBICZNO
Mocne strony
Słabe strony








Współpraca z otoczeniem,
Sport i rekreacja,
Lasy/Tereny zielone,
Zasoby wodne,
Sieć wodociągowa,
Turystyka i rekreacja.

Szanse













Miejsca pracy,
Stan sieci komunikacyjnej,
Sieć kanalizacyjna.

Zagrożenia

Współpraca z otoczeniem,
Sport i rekreacja,
Lasy/Tereny zielone,
Zasoby wodne,
Usługi i przetwórstwo,
Turystyka i rekreacja,
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo.






Ludność,
Bezrobocie,
Stan sieci komunikacyjnej,
Sieć kanalizacyjna.

Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów Gminy.

Dla celów analizy przedstawionej powyżej zastosowano zintegrowaną metodykę analizy
SWOT-TOWS opracowaną w Remedis S.A. Opiera się ona o zmodyfikowany, klasyczny podział
na obszary wewnątrz i na zewnątrz analizowanego podmiotu, a te na obszar statyczny
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(obejmujący silne i słabe strony) i dynamiczny (możliwości i zagrożenia). W analizie do oceny
wartościowej wykorzystano zarówno informacje od uczestników procesu prac nad strategią
jak i ocenę ekspercką. Tabela zamieszczona powyżej obejmuje SWOT w ujęciu jakościowym.
Dodatkowo w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne wyższego rzędu (głównie Strategię
Rozwoju Kraju 2020) przyjęto, że nie nastąpią żadne gwałtowne zmiany makrogospodarcze,
istotne zmiany polityki rolnej bądź podatkowej, które miałyby fundamentalny wpływ na
sytuację gminy.
Analizy SWOT/TOWS służą do badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy,
a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania
wyboru najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy
w kontekście możliwości i zagrożeń. Jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej w przyszłą”.
Natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych
stron gminy.
Zgodnie z przyjętą metodyką opracowano zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik
prezentuje wykres 2.
Wykres 1 SWOT/TOWS Gminy Zbiczno

SWOT+TOWS

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Zagrożenia

Atuty

Szanse
Słabości

Źródło: Analiza Remedia S.A.

To sugeruje wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. Należy wykorzystywać
pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron. Druga w kolejności relacja
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to powiązanie między silnymi stronami a zagrożeniami. Taka sytuacja wskazuje, że wsparciem
dla strategii agresywnej winna być strategia przygotowawczo-ofensywna (zwana też strategią
„mini-maksi”). To oznacza w pierwszej fazie minimalizację słabych stron, a w drugim etapie
na ofensywnym wykorzystaniu szans pojawiających się w otoczeniu.
Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT-TOWS strategia Gminy
Zbiczno powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans:
- w dalszym rozwoju rolnictwa, w szerokim rozumieniu, nie tylko jako produkcji towarowej, ale
tworzenia miejsc pracy przyjaznych rolnikom i innym osobom zaangażowanym w produkcję,
w rozwój otoczenia rolnictwa. Przez otoczenie rozumieć należy z jednej strony część związaną
z produkcją (obsługa, skup, przetwórstwo itp.), a z drugiej strony z otoczeniem społecznym
(kulturą, rekreacją, nauczaniem itp.). Działania te mają tworzyć spójną, przyjazną
infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi rolnictwa i ludzi w nim zatrudnionych,
- w dalszym rozwoju turystyki i rekreacji wykorzystując bardzo dobre położenie gminy
i warunki przyrodnicze, szczególnie wody powierzchniowe i lasy. Działania te z jednej strony
mogą przysporzyć dodatkowych źródeł dochodu gospodarstwom (np. poprzez rozwój
agroturystyki), a z drugiej służyć mieszkańcom Gminy,
- pojedyncza gmina jest zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, dlatego ważnym
elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem. Należy wykorzystać położenie
gminy Zbiczno w sąsiedztwie miasta Brodnica czyli dużego ośrodka gospodarczoekonomicznego.
W ramach strategii przygotowawczo-ofensywnej warto zająć się redukcją pojawiających się
zagrożeń. Zagadnienie dobrej komunikacji, zarówno w zakresie dróg jak i komunikacji
publicznej winno być przedmiotem troski władz gminnych. Należy uporządkować kanalizację
w Gminie. Najciekawszym wyzwaniem zdaje się być problem demografii. Niemniej warto
pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem może być nie tylko rozwój wewnętrzny.
Do gminy dającej dobre warunki życia będą przybywać nowi mieszkańcy z zewnątrz. Taka
migracja może pomóc w rozwiązywaniu problemów demograficznych. Dlatego należy
przygotować możliwości osadnicze – np. poprzez uzbrojenie terenów i właściwe
przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
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2.3. WIZJA ROZWOJU GMINY ZBICZNO
Przy określeniu strategii dla Gminy Zbiczno sformułowano wizje i pola rozwoju strategicznego
Gminy.

Gmina Zbiczno - przyjazna dla rozwoju
przedsiębiorczości, atrakcyjna turystycznie,
dbająca o środowisko naturalne. Gmina, w której
warto odpoczywać, mieszkać i inwestować

Wzmocnienie
potencjału
gospodarczego

Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej
i społecznej

Zdrowi i aktywni
mieszkańcy

Wzmacnianie
walorów
turystycznowypoczynkowych

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię,
właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie
nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy.
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3. ANALIZA WAŻNOŚCI I PILNOŚCI PLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

3.1. ZASADY OCENY DZIAŁAŃ
Zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami dokonano oceny ważności i pilności zadań. Dla zwiększenia
przejrzystości w opracowaniu podzielono ocenę zgodnie z przyjętymi w „Strategii” celami
strategicznymi. Pełen opis użytych w ocenie celów wraz z odpowiednim numerem działań znajduje
się

w

załączniku

niniejszego

dokumentu.

Zadania

zostały

uporządkowane

zgodnie

z kolejnością „ćwiartek” w matrycy Eisenhowera. Bardzo istotnym elementem w ocenie były wyniki
ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy (pełen opis wraz z wynikami jest
zaprezentowany w Strategii Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020). Poniżej, na wykresie
zaprezentowano wyniki ankiety w zakresie opinii mieszkańców co do najważniejszych kierunków
inwestycyjnych w Gminie.
Wykres 2 Ocena priorytetów inwestycyjnych Gminy – wyniki ankiety

Działania priorytetowe do realizacji
180
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20
0

Źródło: Urząd Gminy w Zbicznie
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3.2. OCENA DZIAŁAŃ BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ PROGRAMÓW
REALIZUJĄCYCH CEL „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO”
TABELA 3 OCENA DZIAŁAŃ - CEL STRATEGICZNY 1

CEL
STRATEGICZNY 1
Program
operacyjny 1.1

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Ważne Pilne

Stworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez
kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje

Działanie 1.1.2

Uregulowanie sytuacji prawnej działek przeznaczonych pod
inwestycje

X

Działanie 1.1.1

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

X

Działanie 1.1.4

Stworzenie pakietu preferencyjnego dla przedsiębiorców
i inwestorów
Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego
z terenami inwestycyjnymi

Działanie 1.1.3
Działanie 1.1.5

Promocja terenów inwestycyjnych

Program

Dostosowanie produkcji rolniczej, rybackiej oraz przetwórstwa
do funkcjonowania w standardach międzynarodowych

operacyjny 1.2

X

X

Działanie 1.2.6

Wykluczenie stosowania technologii niebezpiecznych dla
środowiska

X

Działanie 1.2.7

Ograniczenie zagrożeń dla środowiska

X

Działanie 1.2.1

Wspieranie innowacyjnych technologii

X

Działanie 1.2.2

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Działanie 1.2.3

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

Działanie 1.2.4

Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością
wystawiania płodów rolnych na imprezach
okolicznościowych

Działanie 1.2.5

Pomaganie w ukierunkowywaniu produkcji rolnej

Program
operacyjny 1.3

Wsparcie dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw

Działanie 1.3.4

Wspieranie włączenia społecznego

X

Działanie 1.3.3

Wspieranie lokalnych porozumień rolników/przedsiębiorców

X

Działanie 1.3.1

Stworzenie i wdrażanie programów pomocowych dla
przedsiębiorców

Działanie 1.3.2

Wspieranie organizacji bezpłatnych szkoleń dla

X

X
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przedsiębiorców
Działanie 1.3.5

Wspieranie przedsiębiorstw proinnowacyjnych

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020, ocena zespołu roboczego

Za najistotniejsze działania Gminy w obszarze wzmocnienia potencjału gospodarczego uznano
uregulowanie sytuacji prawnej działek przeznaczonych pod inwestycje oraz wspieranie włączenia
społecznego w zakresie ułatwienia w otwieraniu działalności gospodarczej osobom zagrożonym
wykluczeniem. Ważne jest również uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz ze stworzeniem
pakietu wsparcia dla przedsiębiorców. Za ważne uznano działania proekologiczne takie jak
wykluczenie technologii niebezpiecznych a wspieranie innowacyjnych. Elementem służącym
rozwojowi będzie też wspieranie lokalnych porozumień gospodarczych.
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3.3. OCENA DZIAŁAŃ BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ PROGRAMÓW
REALIZUJĄCYCH CEL „POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ”
TABELA 4 OCENA DZIAŁAŃ - CEL STRATEGICZNY 2

CEL
STRATEGICZNY 2

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I
SPOŁECZNEJ

Ważne Pilne

Program
operacyjny 2.1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej

Działanie 2.1.1

Przebudowa dróg gminnych

X

Działanie 2.1.2

Modernizacja dróg

X

Działanie 2.1.3

Udrożnienie przepustów oraz budowa i modernizacja
rowów przydrożnych

X

Działanie 2.1.6

Podnoszenie bezpieczeństwa dróg

X

Działanie 2.1.7

Budowa i modernizacja chodników

X

Działanie 2.1.5

Modernizacja starych i budowa nowych obwodów
oświetleniowych

X

Program
operacyjny 2.2

Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i deszczowych

Działanie 2.2.1

Dalsza rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego
gminy

X

X

Działanie 2.2.2

Budowa przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków

X

X

Działanie 2.2.3

Poprawa wyposażenia zabudowy zlokalizowanej w
sąsiedztwie jezior w odpowiednie urządzenia

X

Działanie 2.2.4

Budowa i modernizacja przepompowni

Program

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i
hydroforni

operacyjny 2.3
Działanie 2.3.1

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących sieci
wodociągowych

Działanie 2.3.2

Rozbudowa i modernizacja hydroforni

Program
operacyjny 2.4

Wyposażenie sołectw w niezbędną infrastrukturę
rekreacyjno-sportową

Działanie 2.4.1

Budowa i przebudowa boisk sportowych, budowa basenu

Działanie 2.4.2

Wybudowanie placów zabaw i siłowni na powietrzu

Działanie 2.4.3

Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek
rowerowych

X

X

X

X

X
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Program
operacyjny 2.5

Rozwój bazy szkolnej oraz przyszkolnej

Działanie 2.5.2

Budowa sal komputerowych z dostępem do Internetu

X

Działanie 2.5.3

Remonty szkół i przedszkoli

X

Działanie 2.5.1

Modernizacja świetlic szkolnych

Program
operacyjny 2.6
Działanie 2.6.1

Dostosowanie świetlic wiejskich do aktualnych wymogów
Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie

X

Program
operacyjny 2.7

Zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Działanie 2.7.1

Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Gminy

Działanie 2.7.2

Rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy

Program
operacyjny 2.8

Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych oraz wspieranie zarządzania energią

Działanie 2.8.1

Rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej i pochodzącej z
biomasy

X

Działanie 2.8.2

Wspieranie inteligentnego zarządzania energią

X

Program
operacyjny 2.9

Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej

Działanie 2.9.1

Unormowanie zasad związanych z zaopatrzeniem zabudowy
w media, szczególnie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

X

Działanie 2.9.2

Ograniczenie wielkości i ilości nośników reklamowych

X

Działanie 2.9.3

Ograniczenie możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych

X

Działanie 2.9.4

Odpowiednia realizacja obiektów małej architektury

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020, ocena zespołu roboczego

Działania związane z infrastrukturą są bardzo ważne, aby Gmina spełniała oczekiwania mieszkańców
i gości. Za najistotniejsze uznano sprawy drogownictwa, kontynuację sanitacji i wodociągowania
Gminy. Potrzebna jest modernizacja obiektów kultury (w tym świetlic gminnych) Za ważne uznano
uzupełnienie sieci komunikacyjnej o chodniki i ścieżki rowerowe i podnoszenie bezpieczeństwa na
drogach. Nie zapomniano o infrastrukturze oświatowej, zarówno szkolnej jak i przedszkolnej.
Aktualnym wyzwaniem pozostaje dbałość o odnawialne źródła energii i równie ważne inteligentne
zarządzanie energią.
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3.4. OCENA DZIAŁAŃ BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ PROGRAMÓW
REALIZUJĄCYCH CEL „ZDROWI I AKTYWNI
MIESZKAŃCY”
TABELA 5 OCENA DZIAŁAŃ - CEL STRATEGICZNY 3

CEL
STRATEGICZNY 3
Program
operacyjny 3.1
Działanie 3.1.1
Działanie 3.1.2

ZDROWI I AKTYWNI MIESZKAŃCY

Ważne Pilne

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci
i młodzieży
Organizowanie różnych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
Współpraca z klubami sportowymi, zrzeszającymi osoby
uprawiające różne dyscypliny sportu

X

Program
operacyjny 3.2

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy

Działanie 3.2.1

Aktywne instytucje kultury

Działanie 3.2.2

Kultywowanie i promocja tradycji

X

Program
operacyjny 3.3
Działanie 3.3.1

Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego
Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP

X

Program
operacyjny 3.4
Działanie 3.4.1
Działanie 3.4.2
Program

Aktywne i zdrowe starzenie się
Stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz
zdrowego i aktywnego stylu życia

operacyjny 3.5

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych
mieszkańców Gminy Zbiczno

Działanie 3.5.2

Profilaktyka zdrowotna

Działanie 3.5.1

Poszerzenie oferty socjoterapeutycznej

Działanie 3.5.3

Wspieranie i ukierunkowywanie osób i rodzin do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

Działanie 3.5.4

System przeciwdziałania społecznym skutkom bezrobocia

X

X

Program
operacyjny 3.6
Działanie 3.6.4

Stworzenie programów doszkalających
Wspieranie rozwoju e-społeczeństwa

X
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Działanie 3.6.3
Działanie 3.6.1
Działanie 3.6.2

Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej na terenie
Gminy
Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi
nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem
społecznym

X

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Program
operacyjny 3.7

Poprawa jakości w obszarze edukacji i oświaty

Działanie 3.7.1

Zajęcia z zakresu profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy

Działanie 3.7.2

Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz edukacji przez całe
życie

Program
operacyjny 3.8

Działania prośrodowiskowe, w tym redukujące niską emisję

Działanie 3.8.4

Zamykanie i rekultywacja dzikich wysypisk

X

Działanie 3.8.5

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i tworzenie
punktów gromadzenia odpadów

X

Działanie 3.8.6

Rekultywacja stawów w Pokrzydowie i Najmowie

Działanie 3.8.1

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej

Działanie 3.8.2

Promocja postaw ekologicznych

Działanie 3.8.3

Prowadzenie zalesień

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020, ocena zespołu roboczego

W zakresie celu „zdrowi i aktywni mieszkańcy” nie wyróżniono zadań o najwyższym stopniu
hierarchii. Niemniej za ważną uznano dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, zarówno dzięki
prawidłowemu zarządzaniu gospodarką odpadami, wspieraniu bezpieczeństwa wspomaganego
działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomyślano zarówno o mieszkańcach najmłodszych
poprzez organizowanie dla nich różnych form letniego wypoczynku, jak i dla najstarszych dzięki
stworzenie punktu dziennej opieki. Wszystkim zaś mieszkańcom służyć będą aktywne instytucje
kultury i rozwój e-społeczeństwa.
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3.5. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WZMACNIANIE
WALORÓW TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH”
TABELA 6 OCENA DZIAŁAŃ - CEL STRATEGICZNY 4

CEL STRATEGICZNY 4

WZMACNIANIE WALORÓW TURYSTYCZNOWYPOCZYNKOWYCH

Program operacyjny

Wzmacnianie walorów turystyczno-wypoczynkowych

Ważne Pilne

4.1
Działanie 4.1.10

Zagospodarowanie plaż gminnych

X

Działanie 4.1.1

Promocja i rozwój agroturystyki

X

Działanie 4.1.2

Poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowoturystycznej

Działanie 4.1.3

Rozwój turystyki zdrowotnej

Działanie 4.1.4

Aktywizacja turystyki wędkarskiej

Działanie 4.1.5

Zagospodarowanie szlaków turystyki wodnej

Działanie 4.1.6

Zagospodarowanie szlaków turystycznych

Działanie 4.1.7

Stałe poszerzanie i unowocześnianie bazy noclegowej

Działanie 4.1.8

Ochrona brzegów jezior

Działanie 4.1.9

Zwiększenie działań mających na celu ochronę przyrody
w okresie letnim

X

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020, ocena zespołu roboczego

Wśród

działań

wzmacniających

walory

turystyczno-wypoczynkowe

Gminy

wyróżniono

zagospodarowanie plaż gminnych oraz promowanie rozwoju agroturystyki.

3.6. PODSUMOWANIE
Jest wiele metod oceny zróżnicowanych zadań w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Od zupełnie
uznaniowych do złożonych metod hierarchizacji w oparciu o rozbudowaną listę kryteriów. Można
tak powstały plan nakładać wprost na wieloletnie prognozy finansowe, można finanse całkiem
pominąć. Tutaj przyjęto rozwiązanie pośrednie. Inwestycje zostały opisane dwiema cechami w taki
sposób, że można ustalić ich kolejność. W zestawie dokumentów przygotowano także prognozę
finansową. Taki zestaw powinien pozwolić dzięki uporządkowaniu dyskusji uprościć konieczne
później bieżące modyfikacje wynikające z niedoskonałości wszelkich prognoz oraz zmian sytuacji
zewnętrznej, mającej wpływ na możliwości inwestycyjne Gminy.
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4. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBICZNO
NA LATA 2016-2020

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi
podstawę do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Uważa
się, że aktualizacja Planu jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych
winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społecznogospodarczej Gminy.
Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów, programów i działań służących ich
osiągnięciu.
W skali krótko- i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnią
przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring
i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Planie polega na
wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy Gminy.
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów.
W pozostałych obszarach cele opisane w Planie Rozwoju Lokalnego winny stać się podstawą
projektów realizowanych przez samorząd.
Władze Gminy realizując Strategię i wynikający z niej Plan Rozwoju Lokalnego winny korzystać
z przyjętej hierarchizacji

zadań opisanej w Planie Rozwoju Lokalnego oraz możliwości

opisanych w Planie Finansowym. Niemniej finalne decyzje polegać będą na przyjmowaniu
kolejnych budżetów i WPF-ów, analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne
dokumenty (budżet i WPF) są dostępne każdorazowo na stronie BIP Gminy Zbiczno.
Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania Planu Rozwoju Lokalnego będzie stopień realizacji
zaplanowanych projektów. Poszczególne działania opisane w strategii posiadają określone
mierniki oceny będące podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad
programami. Są też określone w czasie. Sposób prezentacji osiągnięć w realizacji Planu
Rozwoju Lokalnego to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena zarówno wszelkich
programów rozwojowych polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do założeń
opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych i
finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.
Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca Strategię i Plan Rozwoju Lokalnego jest
odpowiedzialny za:
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zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu
realizacji działań,



zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych.

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowe informacje pokazujące
realizację Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego zawierają w sobie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy.
Strategia Rozwoju i Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbiczno została opracowana przy
założeniu, że jej sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego
okresowych weryfikacji luki pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie.
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5. ZAŁĄCZNIK - CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY
OPERACYJNE GMINY ZBICZNO2

2

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016-2020”

5.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WZMOCNIENIE
POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO”
TABELA 7 CEL STRATEGICZNY 1

CEL STRATEGICZNY 1

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Program operacyjny
1.1

Stworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów pod inwestycje

Działanie 1.1.1

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Opis Działania

Uzbrojenie wszystkich terenów przeznaczonych pod inwestycje

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, środki unijne

Miernik oceny

Liczba i powierzchnia uzbrojonych działek

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.1.2

Uregulowanie sytuacji prawnej działek przeznaczonych pod
inwestycje
Rozwiązanie problemów związanych z sytuacją prawną terenów
przeznaczonych pod inwestycje, zakup gruntów pod inwestycje

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba rozwiązanych problemów, zakupione grunty

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.1.3

Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego
z terenami inwestycyjnymi

Opis Działania

Modernizacja i budowa dróg dojazdowych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, środki unijne, środki powiatowe

Miernik oceny

Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.1.4

Stworzenie pakietu preferencyjnego dla przedsiębiorców
i inwestorów
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Opis Działania

Analiza i wykorzystanie aktualnych, pozostających w kompetencji
samorządu możliwości działania (np. zwolnienie z podatku od
nieruchomości)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba pozyskanych inwestorów, rozpoczętych inwestycji

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.1.5

Promocja terenów inwestycyjnych

Opis Działania

Reklama w mediach, lobbing wśród przedsiębiorców

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba pozyskanych przedsiębiorców, rozpoczętych inwestycji

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
1.2

Dostosowanie produkcji rolniczej, rybackiej oraz przetwórstwa
do funkcjonowania w standardach międzynarodowych

Działanie 1.2.1

Wspieranie innowacyjnych technologii

Opis Działania

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
i organizacjami rolniczymi prowadzenie szkoleń i popularyzacja
rozwoju rolnictwa i usług

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.2.2

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Opis Działania

Wspieranie, partnerstwo oraz współpraca z osobami
zainteresowanymi przetwórstwem lokalnym

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba wytworzonych produktów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Działanie 1.2.3

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

Opis Działania

Przebudowa dróg dojazdowych do pól sukcesywnie w
poszczególnych sołectwach

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba kilometrów nowych dróg

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.2.4

Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością
wystawiania płodów rolnych na imprezach okolicznościowych
Promocja sprzedaży produktów rolnych podczas jarmarków,
dożynek na terenie gminy, powiatu i poza jego granicami.

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba producentów zdrowej żywności, ilość oferowanych
produktów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.2.5

Pomaganie w ukierunkowywaniu produkcji rolnej

Opis Działania

Stworzenie programów pomocowych, organizacja szkoleń

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne

Miernik oceny

Liczba programów, szkoleń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.2.6

Wykluczenie stosowania technologii niebezpiecznych dla
środowiska
Propagowanie proekologicznych postaw poprzez szkolenia,
informowanie, o szkodliwych zabiegach agrolotniczych i używania
środków chemicznych na terenach przybrzeżnych jezior

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, unijne, prywatne

Miernik oceny

Liczna przeprowadzonych szkoleń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Działanie 1.2.7

Ograniczenie zagrożeń dla środowiska

Opis Działania

Gromadzenie nawozów organicznych wyłącznie na izolowanych
płytach gnojowych, zabezpieczonych przed przesiąkaniem
odcieków do gruntu

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, prywatne

Miernik oceny

Liczba zabezpieczonych terenów

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
1.3
Działanie 1.3.1
Opis Działania

Wsparcie dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw
Stworzenie i wdrażanie programów pomocowych dla
przedsiębiorców
Wspieranie tworzenia programów pomocowych, informowanie
przedsiębiorców

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba wdrożonych programów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.3.2

Wspieranie organizacji bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

Opis Działania

Udostępnienie lokali, informowanie przedsiębiorców o możliwych
szkoleniach

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba zorganizowanych szkoleń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.3.3

Wspieranie lokalnych porozumień rolników/przedsiębiorców

Opis Działania

Rozpoznanie i zaproszenie do współpracy działających organizacji
rolniczych i przedsiębiorców

Potencjalne źródło
finansowania
Miernik oceny

Środki gminne
Liczba spotkań, efekty współpracy
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Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.3.4

Wspieranie włączenia społecznego

Opis Działania

Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej osobom
zagrożonym wyłączeniem społecznym

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne

Miernik oceny

Spadek liczby osób bezrobotnych i zagrożonych wyłączeniem

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 1.3.5

Wspieranie przedsiębiorstw proinnowacyjnych

Opis Działania

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, wspieranie
tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne

Miernik oceny

Liczba przedsiębiorstw spełniających wymogi WRPO+ w tym
zakresie

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Gminy Zbiczno
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5.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ”
TABELA 8 CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 2

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ

Program operacyjny
2.1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej

Działanie 2.1.1

Przebudowa dróg gminnych

Opis Działania

Przebudowa dróg pomiędzy poszczególnymi miejscowościami:
 Sumowo centrum nr 080234C,
 Sumowo – Wichulec,
 Żmijewko, kierunek jez. Wysokie Brodno,
 Zbiczno – Foluszek.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba kilometrów wybudowanych dróg

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.1.2

Modernizacja dróg

Opis Działania

Naprawa i modernizacja istniejących odcinków drogowych między
innymi:
 Zbiczno – Sosno,
 Sumowo – Sumówko,
 Pokrzydowo – Lipowiec,
 Ciche – Koń,
 Sumówko – Tomki,
 Grzmięca (OW „Na Wzgórzu”).

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.1.3

Udrożnienie przepustów oraz budowa i modernizacja rowów
przydrożnych

Opis Działania

Przygotowanie planów i modernizacja infrastruktury

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy
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Termin realizacji

Liczba kilometrów zmodernizowanych i nowych rowów, liczba
udrożnionych przepustów
2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.1.5

Modernizacja starych i budowa nowych obwodów
oświetleniowych
Objęcie pracami związanymi z objęciem oświetleniem ulicznym
wszystkich odcinków dróg gdzie występują zabudowania

Miernik oceny

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Ilość kilometrów oświetlonych dróg

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.1.6

Podnoszenie bezpieczeństwa dróg

Opis Działania

W zależności od potrzeb miejscowych dbałość o właściwe
oznakowanie, wprowadzanie progów i szykan spowalniających,
budowa chodników

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy i powiatu

Miernik oceny

Liczba rozwiązanych problemów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.1.7

Budowa i modernizacja chodników

Opis Działania

Budowa i modernizacja chodników na osiedlach i przy drogach:
 Sumowo centrum,
 Zbiczno-Sosno,
 Pokrzydowo kierunek Jajkowo,
 Grzmięca,
 Sumowo – kierunek Najmowo,
 Ciche – kierunek cmentarz,
 Zbiczno – kierunek Ciche,
 Pokrzydowo – kierunek OW PTTK Bachotek i Stepol.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy i powiatu

Miernik oceny

Liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych chodników

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Program operacyjny
2.2
Działanie 2.2.1

Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i deszczowych
Dalsza rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego gminy


Opis Działania




Rozbudowa kanalizacji kierunek OW „Na Wzgórzu”, OW
Rytebłota i dalej Ciche, centrum Zbiczna,
Przebudowa kanalizacji centrum Żmijewa, Najmowo,
Montaż biofiltrów na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.2.2

Budowa przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków

Opis Działania

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających
z planów skanalizowania gminy

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska

Miernik oceny

Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.2.3

Poprawa wyposażenia zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie
jezior w odpowiednie urządzenia
Wyposażenia zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie jezior
w odpowiednie urządzenia, zebranie środków, stworzenie planów
i budowa

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba wybudowanych instalacji sanitarnych

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.2.4

Budowa i modernizacja przepompowni


Opis Działania


Modernizacja przepompowni Zbiczno-szkoła i Caritas,
Grzmięca OW Pod Sosnami, Gaj-Grzmięca,
Budowa przepompowni w Zbicznie (przy jez. Czortek).

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy
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Miernik oceny

Liczba wybudowanych i zmodernizowanych przepompowni

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i
hydroforni

2.3
Działanie 2.3.1

Opis Działania

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących sieci
wodociągowych
Modernizacja istniejących sieci wodociągowych, organizacja
środków finansowych, budowa sieci:
 Gaj-Grzmięca i Strzemiuszczek,
 Szramowo,
 Żmijewko
Pozostałe kierunki w trybie ciągłym. Spinka wodociągowa
Zbiczno-Gaj-Grzmięca.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Zmodernizowane i wybudowane odcinki sieci

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.3.2

Rozbudowa i modernizacja hydroforni

Opis Działania

Modernizacja SUW, budowa zbiornika retencyjnego i budowa
odwiertu na terenie hydroforni w Pokrzydowie, budowa zbiornika
retencyjnego na terenie hydroforni w Zbicznie, modernizacja
SUW i budowa odwiertu na terenie hydroforni w Cichem.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Zmodernizowane i wybudowane hydrofornie

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
2.4

Wyposażenie sołectw w niezbędną infrastrukturę rekreacyjnosportową

Działanie 2.4.1

Budowa i przebudowa boisk sportowych, budowa basenu

Opis Działania

Budowa i przebudowa boisk, przystosowanie boisk do gry w piłkę
nożną, ręczną, koszykówkę, tenisa itp. z zapleczem, ewentualny
wykup gruntów,
 budowa kompleksu boisk w Cichem,
36




budowa boiska o nawierzchni EPDM w Najmowie,
budowa basenu w Zbicznie.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Liczba odbywających się zajęć, liczba nowych boisk

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.4.2

Wybudowanie placów zabaw i siłowni na powietrzu

Opis Działania

Wybudowanie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych oraz ich
doposażenie w poszczególnych sołectwach, budowa placu zabaw
przy szkole w Pokrzydowie, budowa parków tematycznych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, środki unijne

Termin realizacji

Ilość wybudowanych elementów infrastruktury, liczba osób
korzystających z niej
2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.4.3

Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek
rowerowych
Zaprojektowanie ścieżek i ich budowa oraz modernizacja
istniejących
 Zbiczno-Żmijewko-Lisa Młyn-Niskie Brodno-Brodnica,
 Zbiczno-Grzmięca-Pokrzydowo-Jajkowo,
 Pokrzydowo-PTTK-Stepol-Mariany-kierunek Tama
Brodzka,
 Zbiczno-Ciche kierunek Partęczyny-Gaj Grzmięca,
 Zbiczno-Foluszek,
 Zbiczno-Sumowo-Sumówko-Tomki-Konojady-ŻmijewoKarbowo.

Miernik oceny

Opis Działania

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, środki unijne

Miernik oceny

Ilość kilometrów wybudowanych ścieżek

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
2.5

Rozwój bazy szkolnej oraz przyszkolnej

Działanie 2.5.1

Modernizacja świetlic szkolnych

Opis Działania

Przygotowanie planów, modernizacja
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Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Liczba zmodernizowanych placówek, liczba dzieci z nich
korzystających

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.5.2

Budowa sal komputerowych z dostępem do Internetu

Opis Działania

Stworzenie planów, pozyskanie środków finansowych, budowa,
wyposażenie sal w komputery z dostępem do Internetu

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Liczba sal komputerowych, liczba dzieci z nich korzystających

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.5.3

Remonty szkół i przedszkoli

Opis Działania

Adaptacja poddasza budynku przedszkola w Zbicznie,
przebudowa sali gimnastycznej na salę audytoryjną w szkole
w Zbicznie, adaptacja poddasza budynku szkoły w Pokrzydowie i
remont sali gimnastycznej.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Zakończenie remontów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
2.6

Dostosowanie śwetlic wiejskich do aktualnych wymogów

Działanie 2.6.1

Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie

Opis Działania

Przygotowanie planów, zebranie funduszy, ewentualny wykup
gruntów, przeprowadzenie robót budowlanych,
termomodernizacja

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Liczba mieszkańców korzystających z oferty Domów Ludowych

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Program operacyjny
2.7

Zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Działanie 2.7.1

Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Gminy

Opis Działania

Poprawa zdrowotności drzewostanu, wykonanie nowych ścieżek,
ławek, oświetlenia oraz obiektów małej architektury

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Termin realizacji

Liczba osób korzystających z parków, liczba kilometrów
wybudowanych ścieżek, liczba postawionych ławek, liczba
nowych obiektów małej architektury
2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.7.2

Rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy

Opis Działania

Zorganizowanie finansowania, wybór wykonawców i obiektów
najbardziej potrzebujących modernizacji

Miernik oceny

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne, prywatne

Miernik oceny

Liczba zmodernizowanych obiektów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
2.8

Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych oraz wspieranie zarządzania energią

Działanie 2.8.1

Rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej i pochodzącej z biomasy

Opis Działania

Rozpoznanie lokalnych możliwości, rozpoznanie możliwości
finansowania, wspieranie działań edukacyjnych w zakresie
programu, budowa systemów fotowoltaicznych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne

Termin realizacji

Liczba zrealizowanych działań edukacyjnych i liczba
zrealizowanych projektów
2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.8.2

Wspieranie inteligentnego zarządzania energią

Opis Działania

Modernizacja obiektów publicznych w celu zastosowania
nowoczesnych rozwiązań

Potencjalne źródło

Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne

Miernik oceny
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finansowania
Miernik oceny

Liczba zrealizowanych projektów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
2.9
Działanie 2.9.1
Opis Działania

Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej
Unormowanie zasad związanych z zaopatrzeniem zabudowy
w media, szczególnie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Stworzenie planów, zasad, wprowadzenie ich życie, ustanowienie
odpowiednich stref ochronnych od zbiorników wodnych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne

Miernik oceny

Unormowane zasady

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.9.2

Ograniczenie wielkości i ilości nośników reklamowych

Opis Działania

Stworzenie zasad ograniczających możliwość lokalizacji reklam
świetlnych i reklam wielkoformatowych zaburzających przestrzeń
publiczną

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Ograniczona liczba reklam

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.9.3

Ograniczenie możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych
Stworzenie zasad lokalizacji dopuszczających jedynie zaplecze
prowadzenia robót budowlanych

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba tymczasowych obiektów budowlanych

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 2.9.4

Odpowiednia realizacja obiektów małej architektury

41

Opis Działania

Realizacja obiektów małej architektury, wiat przystankowych
ogrodzeń nieruchomości oraz innych elementów realizowanych
w przestrzeni publicznej aby kolorystyką oraz rodzajem użytych
materiałów komponowały się z otoczeniem,

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba zrealizowanych obiektów

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Gminy Zbiczno
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5.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „ZDROWI
I AKTYWNI MIESZKAŃCY”
TABELA 9 CEL STRATEGICZNY 3

CEL STRATEGICZNY 3
Program operacyjny
3.1

ZDROWI I AKTYWNI MIESZKAŃCY
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci
i młodzieży

Działanie 3.1.1

Organizowanie różnych form letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży

Opis Działania

Przekazywanie środków, pomoc w organizacji imprez, konkursów

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki gminne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba uczestników

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.1.2

Współpraca z klubami sportowymi, zrzeszającymi osoby
uprawiające różne dyscypliny sportu
Ciągła współpraca jednostek podległych Urzędowi Gminy
z klubami działającymi i mogącymi działać na terenie Gminy

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba wydarzeń sportowych

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.2
Działanie 3.2.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Aktywne instytucje kultury
Opracowanie programu działania instytucji kultury jako centrum
kultury i rozrywki, organizowanie koncertów, wystaw, odczytów,
imprez artystycznych i rozrywkowych
Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne,
środki partnerów

Miernik oceny

Stopień realizacji programu

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Działanie 3.2.2

Kultywowanie i promocja tradycji

Opis Działania

Wspieranie wszelkich działań przypominających i utrwalających
tradycje lokalne. Formy to np.: festyny, organizacja konkursów
artystycznych o charakterze lokalnym, wspieranie tworzenia
wystaw, zespołów kultywujących lokalną twórczość, poszukiwanie
partnerów

Potencjalne źródło

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki partnerów

finansowania
Miernik oceny

Liczba wydarzeń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.3

Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego

Działanie 3.3.1

Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP

Opis Działania

Zakup sprzętu specjalistycznego

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Wartość dostarczonego do OSP sprzętu

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.4
Działanie 3.4.1

Opis Działania

Aktywne i zdrowe starzenie się
Stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, zapewnienie ludziom
aktywnego spędzania czasu, prowadzenie terapii zajęciowych,
uruchomienie idei wolontariatu wśród mieszkańców, zapewnienie
konsultacji i porad

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne i krajowe

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z pomocy, liczba wolontariuszy,
stworzenie punktu dziennej opieki

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Działanie 3.4.2
Opis Działania

Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego
i aktywnego stylu życia
Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne

Potencjalne źródło
finansowania

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba aktywnych uczestników

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.5

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych
mieszkańców Gminy Zbiczno

Działanie 3.5.1

Poszerzenie oferty socjoterapeutycznej

Opis Działania

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca, pozyskanie
środków, zatrudnienie fachowców (pedagog, psycholog,
terapeuta, logopeda, instruktorzy, trenerzy)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z porad, liczba udzielonych porad

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.5.2

Profilaktyka zdrowotna

Opis Działania

Profilaktyka zmierzająca do zmniejszenia ilości chorób
reumatycznych, alergicznych, onkologicznych, psychiatrycznych,
wad postawy, wymowy itd.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.5.3

Wspieranie i ukierunkowywanie osób i rodzin do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie
Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
oraz wspieranie osób i rodzin w podnoszeniu poziomu i jakości
życia poprzez podjęcie działań zalecanych przez GOPS w Gminie
(Lista działań zgodna z Gminną Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych)

Opis Działania
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Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób i rodzin, którym pomoc została udzielona

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno, GOPS

Działanie 3.5.4

System przeciwdziałania społecznym skutkom bezrobocia

Opis Działania

Wspieranie osób i rodzin borykających się z problemem
bezrobocia oraz zapobieganie zjawisku dziedziczenia bezrobocia
poprzez działania zawarte w Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób bezrobotnych (czy się zmniejsza)

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno, GOPS

Program operacyjny
3.6

Stworzenie programów doszkalających

Działanie 3.6.1

Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi
nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem
społecznym

Opis działania

Zakup programów, przeszkolenie osób

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających ze szkoleń

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.6.2

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Opis działania

Upowszechnienie dostępu mieszkańców do usług elektronicznych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z komunikacji elektronicznej szkoleń

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
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Działanie 3.6.3
Opis działania

Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej na terenie
Gminy
Stworzenie projektu, znalezienie środków na budowę lokalnej
sieci w oparciu o istniejące węzły

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, wojewódzkie, gminne, prywatne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z szerokopasmowego Internetu

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.6.4

Wspieranie rozwoju e-społeczeństwa

Opis działania

Wspieranie wprowadzania rozwiązań TIK dla e-administracji,
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Liczba prowadzonych projektów

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.7

Poprawa jakości w obszarze edukacji i oświaty

Działanie 3.7.1

Zajęcia z zakresu profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy

Opis działania

Szkolenia z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy
i zdrowego stylu życia

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet Gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba przeszkolonej młodzieży

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.7.2

Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz edukacji przez całe życie

Opis działania

Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie
o charakterze formalnym, nieformalnym, wszystkich grup
wiekowych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki zewnętrzne, budżet gminy

Miernik oceny

Rozpoczęcie działań

Termin realizacji

W sposób ciągły
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Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Program operacyjny
3.8
Działanie 3.8.1
Opis działania

Działania prośrodowiskowe, w tym redukujące niską emisję
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
Przygotowanie wymaganych dokumentów do przeprowadzenia
termomodernizacji budynków; wykonanie prac

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba budynków objętych termomodernizacją, osiągnięte
oszczędności energii

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.8.2

Promocja postaw ekologicznych

Opis działania

Szkolenia, warsztaty, inicjatywy społeczne, działania medialne

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba podjętych kampanii informacyjnych, liczba zajęć

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.8.3

Prowadzenie zalesień

Opis działania

Zalesianie gleb o słabej bonitacji, mało przydatnych do innych
celów, zalesianie gruntów najmniej przydatnych dla rolnictwa

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba zalesionych ha

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.8.4

Zamykanie i rekultywacja dzikich wysypisk

Opis działania

Zamykanie i rekultywacja zniszczonych przez zaśmiecanie
terenów

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk, liczba dzikich wysypisk
(zmniejszająca się)

Termin realizacji

W sposób ciągły
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Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.8.5

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i tworzenie punktów
gromadzenia odpadów
Organizowanie zbiórki, tworzenie punktów, odbiór odpadów
wielkogabarytowych

Opis działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Liczba punktów zbiórki i gromadzenia odpadów

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 3.8.6

Rekultywacja stawów w Pokrzydowie i Najmowie

Opis działania

Rekultywacja stawów w Pokrzydowie i Najmowie

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Zrekultywowane stawy

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Zbiczno
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5.4. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WZMACNIANIE
WALORÓW TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH”
TABELA 10 CEL STRATEGICZNY 4

CEL STRATEGICZNY 4

WZMACNIANIE WALORÓW TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH

Program operacyjny

Wzmacnianie walorów turystyczno-wypoczynkowych

4.1
Działanie 4.1.1

Promocja i rozwój agroturystyki

Opis Działania

Działania medialne, w tym w mediach elektronicznych, szkolenia,
pomoc w przekształcaniu istniejących gospodarstw rolnych
w gospodarstwa agroturystyczne

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Ilość informacji wytworzonych/opublikowanych przez
pracowników Urzędu Gminy, liczba szkoleń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.2

Poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowoturystycznej
Budowa plaż publicznych oraz wypożyczalni sprzętu
turystycznego

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych plaż publicznych, liczba wypożyczalni

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.3

Rozwój turystyki zdrowotnej

Opis Działania

Wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego, otwarcie
obiektów typu SPA

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych turystów, liczba obiektów typu SPA

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.4

Aktywizacja turystyki wędkarskiej

Opis Działania

Odpowiednie zagospodarowanie terenów przyjeziornych i
prowadzenie odpowiedniej gospodarki rybackiej
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Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych turystów,

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.5

Zagospodarowanie szlaków turystyki wodnej

Opis Działania

Wyeksponowanie walorów przyrodniczych, edukacja ekologiczna,
przystosowanie szlaków dla różnych odbiorców (np. dzieci)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych turystów,

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.6

Zagospodarowanie szlaków turystycznych

Opis Działania

Wyeksponowanie walorów przyrodniczych, edukacja ekologiczna,
przystosowanie szlaków dla różnych odbiorców (np. dzieci)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych turystów,

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.7

Stałe poszerzanie i unowocześnianie bazy noclegowej

Opis Działania

Podnoszenie standardów jakościowych bazy noclegowej,
organizacja szkoleń, ułatwienia dla przedsiębiorców

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych miejsc noclegowych

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.7

Ochrona brzegów jezior

Opis Działania

Ochrona brzegów jezior przed nadmiernym ich
zagospodarowaniem, stworzenie planów ujednolicających
i ograniczających zabudowę

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne
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Miernik oceny

Liczba chronionych jezior

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.8

Zwiększenie działań mających na celu ochronę przyrody
w okresie letnim
Działania edukacyjne, zwiększenie liczby pojemników do
gromadzenia odpadów na brzegach jezior, kempingach, polach
namiotowych

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne

Miernik oceny

Liczba nowych pojemników, spotkań edukacyjnych z właścicielami
ośrodków wypoczynkowych

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno

Działanie 4.1.9

Zagospodarowanie plaż gminnych

Opis Działania

Zagospodarowanie plaż gminnych i budowa infrastruktury
towarzyszącej

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne

Miernik oceny

Liczba zagospodarowanych plaż, wybudowana infrastruktura

Termin realizacji

2016-2020

Koordynator

Urząd Gminy Zbiczno
Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Zbiczno
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