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Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie
I WPROWADZENIE
Wstęp

Niniejsze „Wprowadzenie" ma na celu zapoznać użytkowników „Strategii rozwoju Gminy Papowo Biskupie" z ogólnym charakterem omawianego rejonu, dając podstawy do zrozumienia kontekstu wypracowanych do realizacji zadań dla gminy - co ostatecznie jest celem niniejszego opracowania.
„Wprowadzenie" stanowi wyciąg informacji opracowanych w dokumencie - poprzedzającym niniejszy -jakim była „Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie - I etap - DIAGNOZA".
Całe zadanie opracowywania strategii dla Gminy Papowo Biskupie (niniejsze opracowanie jest integralną jego częścią składową) podzielono na trzy etapy:
l etap     - zebranie materiałów statystycznych i opracowanie diagnozy dla całego rejonu, co stało się punktem wyjściowym dla dalszych prac nad opracowaniem strategii.
II etap     - sesje warsztatowe dotyczące omawianego obszaru, zakończone „Raportem z warsztatów'.
III etap    - opracowanie w oparciu o „Raport z warsztatów' „Strategii rozwoju Gminy Papowo Biskupie".
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Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie
1.  Stan obecny gminy
Gmina Papowo Biskupie leży w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie chełmińskim. Zajmując obszar 70,4 km2, jest jedną z najmniejszych, podstawowych jednostek administracyjnych województwa. W końcu 1999 r. zamieszkiwało ją 4462 mieszkańców.
Gmina Papowo Biskupie dzieli się na 8 sołectw obejmujących łącznie 15 miejscowości. Średnia wielkość sołectwa w gminie przekraczała 500 mieszkańców. Najliczniej zasiedlone były sołectwa: Papowo Biskupie - 1191 mieszkańców, Jeleniec - 782, Nowy Dwór Królewski (Niemczyk, Wrocławki) - 727 mieszkańców. Najmniejszym było sołectwo Firius 215 mieszkańców.
Na 7044 ha powierzchni ogólnej 6436 ha użytkowane jest przez gospodarkę rolną (91,4%) a 37 ha (0,5%) zajmują lasy i grunty leśne.
Gmina Papowo Biskupie graniczy z gminami: Kijewo Królewskie, Stolno i Lisewo (w powiecie chełmińskim) oraz z gminą Chełmża (w powiecie toruńskim ziemskim). Ośrodkiem centralnym gminy jest wieś Papowo Biskupie oddalona 33 km od położonego na południu miasta Torunia.
1.1.  Ogólna charakterystyka obszaru
Obszar gminy leży w całości w obrębie fizyczno-geograficznego mezoregionu Pojezierza Chełmińskiego. W krajobrazie gminy dominuje płaska, miejscami falista wysoczyzna morenowa wznosząca się 85 - 95 m n.p.m. Powierzchnia wysoczyzny generalnie nachyla się z południowego-wschodu na północny-zachód, Urozmaicenie powierzchni morenowej stanowią nieliczne pagórki morenowe (5-10 m wysokości względnej), rozcinają ją niewielkie rynny polodowcowe, z których największe to obecna dolina Browiny, rynny jezior: Papowskiego, Jeleniec, Bartlewskiego i Młyńskiego. Ponadto powierzchnię wysoczyzny urozmaicają liczne zagłębienia wytopiskowe, których dna są podmokłe lub wypełniają je niewielkie „oczka" wodne.
Na wysoczyźnie przeważają gleby brunatnoziemne, mniejszy udział mają: czarne ziemie, bielicowe, pseudobielicowe. Są to gleby wysokiej wartości rolniczej, co ilustruje ich rolnicza bonitacja, Grunty wysokich klas bonitacyjnych, tj. pierwszych trzech klas obejmują łącznie 72,3% powierzchni gruntów ornych gminy. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach w wielkości  93,8 pkt,  jest najwyższy spośród gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
Lasy na terenie gminy Papowo Biskupie zajmują powierzchnię 37 ha, co stanowi 0,5% powierzchni ogólnej gminy. Są to drzewostany sosnowe w wieku 40-60 lat, z niewielką domieszką gatunków liściastych (brzoza, grab), wykształcone na siedliskach boru świeżego.
Obszar gminy Papowo Biskupie jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Osie hydrograficzne obszaru gminy stanowią rzeka Browina oraz jej prawoboczny dopływ – Struga Papowska.
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 Północną część gminy odwadnia Struga Żaki, należąca do zlewni Kanału Głównego, odprowadzającego wody do Wisły. Największym jeziorem na terenie gminy jest  rynnowe jeż. Papowskie o powierzchni 35,6 ha, długości i 1850 m i szerokości 240 m. Jezioro ulega naturalnej degradacji w następstwie jego intensywnej eutrofizacji. Nieco mniejszą powierzchnię - 30,5 ha ma jeż. Jeleniec, także znajdujące się w stadium zaawansowanej degradacji. Występujące wśród pól niewielkie „oczka wodne", lokalne mokradła i podmokłości mają duże znaczenie dla retencji wód.
Obszar gminy jest ubogi w zasoby surowców naturalnych. Niewielkie złoża kruszywa znajdują się w rynnie Browiny i wykorzystywane na potrzeby lokalne. Podobnie ubogie złoża torfów i kredy jeziornej mają znaczenie lokalne.
1.2. Ocena stanu i zagrożenia środowiska
Jakość wód płynących przez gminę Papowo Biskupie jest bardzo niska bowiem są to wody zanieczyszczone ponad dopuszczalne normy, przy tym źródła ich zanieczyszczeń znajdują się w większości poza granicami gminy. Podobnie zanieczyszczone są wody jeż. Papowskiego,
Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy są: emisje jednostek prowadzących działalność gospodarczą, emisje z lokalnych kotłowni osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz palenisk domowych. Ponadto teren gminy znajduje się w zasięgu oddziaływań zanieczyszczeń z cukrowni w Chełmży oraz z zakładów celulozowo-papierniczych w Świeciu. Poważnym źródłem zanieczyszczania atmosfery i gleb są pojazdy samochodowe na drodze krajowej nr 1, na której natężenie ruchu przekracza 6500 pojazdów na dobę.

1.3.  Tereny i obiekty podlegające ochronie prawnej
Obszar gminy Papowo Biskupie znajduje się poza zasięgiem wielkoprzestrzennego systemu ochrony krajobrazu tj. parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
Na terenie gminy występują jedynie indywidualne formy ochrony przyrody tj. jej pomniki: 8 dębów o obwodzie 315-400 cm i wysokości 28 m w parku we wsi Falęcin, 3 dęby o obwodzie 322-416 cm i wysokości 23-26 m w parku we wsi Jeleniec, 2 drzewa (buk pospolity o obwodzie 320 cm i wysokości 18 m i robinia akacjowa o obwodzie 361 cm i wysokości 18 m) w parku we wsi Zegartowice, 3 drzewa (2 dęby o obwodzie 332 i 360 cm i wysokości 16 i 19 m, klon pospolity o obwodzie 305 cm i wysokości 19 m) w parku we wsi Nowy Dwór, 2 dęby o obwodzie 326 cm i wysokości 20 m oraz o obwodzie 352 cm i wysokości 19 m) w parku koło dworu i ruin zamku w Papowie Biskupim, dąb szypułkowy o obwodzie 386 cm i wysokości 22 m we wsi Dubielno, 4 drzewa (2 dęby szypułkowe o obwodzie 311 i 381 cm i wysokości 32 i 35 m, 2 buki pospolite o obwodzie 362 i 379 cm i wysokości 32 i 34 m) w parku we wsi Jeleniec.
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Na obszarze gminy Papowo Biskupie znajdują się parki podworskie w miejscowościach:
Dubielno (0,6 ha), Falęcin (2,8 ha), Jeleniec (2,8 ha), Kucborek (1,3 ha), Młyńsk (0,5 ha), Niemczyk (1,3 ha), Nowy Dwór Królewski (2,0 ha), Papowo Biskupie (2,44 i 1,5 ha), Staw (1,3 ha), Storius (1,5 ha), Wrocławki (1,62 ha), Zegatrowice (2,7 ha) i Źygląd (1,0 ha). Parki w Falęcinie, Jeleńcu, Niemczyku, Nowym Dworze, Storiusie, Wrocławkach i Zegartowicach wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury, Parki w Jeleńcu i Niemczyku stanowią własność gminy. Ochronie podlegają także ciągi szpalerowe drzew wzdłuż dróg.
Ponadto ciekawym obiektem przyrodniczym, dotychczas słabo rozpoznanym, jest jeż. Jeleniec z wyspą, na której upatruje się ślady średniowiecznego grodziska. Jezioro wraz przyległymi bagnami i podmokłościami stanowi ostoję licznych gatunków ptaków.
1.4.  Sytuacja demograficzno-społeczna
W 1970 r, w granicach obecnej gminy zamieszkiwało 4671 mieszkańców. W następnych trzydziestu latach zaludnienie tego obszaru nieznacznie zmniejszyło się i wynosiło w końcu 1999 r. 4462 mieszkańców.
W rozpatrywanym okresie wystąpiły dwie tendencje zmiany zaludnienia, do 1988 r. wyraźnie spadkowa i w dekadzie lat dziewięćdziesiątych tendencja przeciwna, powolnego wzrostu zaludnienia. Obie tendencje zmian zaludnienia były znamienne dla licznych gmin wiejskich, w tym także dla gmin sąsiadujących z gminą Papowo Biskupie.
W okresie 1970 - 1999 tylko dwa sołectwa zwiększyły zaludnienie, przy tym tylko 1 w stopniu wskazującym na znaczący jego wzrost. Jest nim sołectwo Zegartowice, osiedle - siedziba największego w tym regionie wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. Pozostałe sołectwa zmniejszyły zaludnienie, w największym stopniu sołectwo Folgowo - Staw, prawie o 40%.
W końcu grudnia 1999 r. ludność gminy Papowo Biskupie dzieliła się według płci niemalże symetrycznie, w ujęciu wskaźnika feminizacji było to 99 kobiet do 100 mężczyzn. Wskaźnik feminizacji dla ludności gminy w wieku rozrodczym, za który przyjęto 18 - 39 lat, wynosił 101 kobiet do 100 mężczyzn.
Ludność gminy Papowo Biskupie ukazuje się jako ludność o wyraźnych cechach starzenia się. co ilustrują odsetki ludności w wieku przedprodukcyjnym - 24,6% i w wieku poprodukcyjnym - 23,2%. Proces ten wydaje się szczególnie mocno zaawansowany w sołectwach: FOLGOWO - Staw, Jeleniec i Papowo Biskupie, w których kategoria dzieci i młodzieży (0-17 lat) była mniej liczna od kategorii ludności starej (60/64 lata i starszej).
Dynamika rzeczywistych zmian stanu ludności w gminie była ostatnim okresie niewielka i wykazywała tendencje spadkowe jej podstawowych składowych. Przyrost naturalny w gminie jest znikomy, saldo ruchów wędrówkowych przeciętnie ujemne a przy tym nieduże, także zmiany rzeczywiste zaludnienia były w ostatnich latach nieznaczne.
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W świetle obecnych struktur płci i wieku ludności gminy Papowo Biskupie, dotychczasowych tendencji w zakresie rozrodczości i migracji, wielce prawdopodobna jest dalsza stagnacja stanu jej zaludnienia. Jest to projekcja faktycznie pesymistyczna, opierająca się na założeniu, że osiągający wiek dojrzałości biologicznej wyż demograficzny będzie efektywny w prokreacji co najmniej na poziomie dotąd w gminie występującym i nie będzie skłonny do emigracji.

1.5. Aktywność gospodarcza ludności
Według danych z rejestru REGON, w końcu 1998 r. w gminie Papowo Biskupie było 151 podmiotów gospodarczych, w tym 88,1% było zakładami osób fizycznych i spółkami cywilnymi. W większości - 96%, należały one do sektora prywatnego. Najliczniejsze skupienia nierolniczych podmiotów gospodarczych znajdowały się w: Papowie Biskupim - 37, Jeleńcu-18i Żyglądzie-15.
Do największych pracodawców w gminie należały firmy: „Zegart - Ferms" Sp. z 0.0., Zakład Dziewiarski „DEPOL" w Żyglądzie, zakład budowlany „Bud-drog" S.C. i Kółko Rolnicze w Jeleńcu, Zakład Mleczarski w Dubielnie , firma „Melanex" Sp. z 0.0. w Papowie, zakład kamieniarski S.C. w Folgowie.
Najważniejszą dziedziną gospodarki w gminie Papowo Biskupie jest rolnictwo. Na terenie gminy jest ponad 500 gospodarstw rolnych, w tym ponad 150 działek rolnych tj. gospodarstw nie przekraczających 1 ha powierzchni ogólnej. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w gminie wynosiła ponad 12 ha.
Wobec niedostatku odpowiedniej statystyki ocena stanu zatrudnienia mieszkańców gminy Papowo Biskupie jest utrudniona. Szacuje się, że w końcu 1999 r. w gminie tej pracowało w gospodarce poza rolnictwem około 500 osób, w tym w sektorze publicznym około 150 osób. Nieznaną jest liczba pracujących poza granicami gminy (w 1988 r. do pracy poza gminę wyjeżdżało 508 jej mieszkańców).
Największym działem zatrudnienia w gminie było i jest rolnictwo. Według szacunków, w rolnictwie czynnych zawodowo jest około 950 mieszkańców gminy, w tym około 800 w gospodarstwach indywidualnych, pozostali w gospodarstwach sektora publicznego (spółka Zegart-Farms).
W społeczności gminnej występuje grupa osób czasowo nieaktywna zawodowo - bezrobotni. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w końcu 1995 r. liczyła ona w gminie 450 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 26,6% ludności czynnej zawodowo, natomiast w końcu 1999 r. grupa zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy była nieznacznie mniej liczna, obejmowała 394 osoby.

Zbiorowość bezrobotnych w gminie Papowo Biskupie, podobnie jak w innych gminach, składa się generalnie z osób: młodych - 59,9% ich ogólnej liczby w końcu grudnia 1999 r. [236 osób bezrobotnych] nie przekroczyło 34 roku życia (a 32,7 % 24 roku życia), słabo wykształconych - 85,3%
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posiadało wówczas wykształcenie zaledwie podstawowe i zasadnicze-zawodowe. W końcu roku 1999 37% ogółu bezrobotnych pozostawała bez pracy ponad 12 miesięcy i dłużej, 20,5% 24 miesiące i dłużej. Tylko 34,2% ówczesnych bezrobotnych miało prawo do zasiłku z Funduszu Pracy.
Sytuacja na rynku pracy w tej części regionu od lat jest bardzo trudna. W obrębie Powiatowego Urzędu Pracy obsługującego teren gminy Papowo Biskupie, w końcu grudnia 1999 r., było 4,6 tys. Zarejestrowanych osób bezrobotnych.

1.6. Sytuacja ekonomiczna ludności gminy
Charakterystycznym wyznacznikiem położenia ekonomicznego mieszkańców gminy jest skala pomocy społecznej świadczonej w gminie. W 1996 r. pomoc tę otrzymało 318 rodzin i 1363 osoby w tych rodzinach, zaś w 1999 r. 416 rodzin i 1676 osób w tych rodzinach. Powyższe dane wskazują, że pomocą obejmowano z roku na rok coraz większą liczbę osób, że sytuacja ekonomiczna rodzin w gminie nie poprawiała się a przeciwnie, trudności egzystencjalne dotykały co roku kolejne rodziny. Łącznie z pomocy udzielanej tylko przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało każdego roku około 1,5 tyś. osób. tj około 35% ich ogółu.
Względnie stała liczba osób otrzymujących każdego roku pomoc, powtarzalność w czasie powodów  trudności życiowych na podstawie których pomoc przyznawano,  typy gospodarstw domowych o nią wnioskujących świadczą, że w społeczności gminnej zaistniała grupa osób, owe 35%, które będą liczyły na taką pomoc także w przyszłości.
1.7. Stan infrastruktury społecznej
Opiekę zdrowotną w gminie na poziomie podstawowym pełnił gminny ośrodek zdrowia jako zakład publiczny. Zajmuje on adaptowany do tego celu obiekt dawnej szkoły. W ośrodku dostępne są 3 gabinety lekarskie: ogólny, dla kobiet i dla dzieci oraz gabinet zabiegowy. Ośrodek zatrudnia na pełnych etatach: 1 lekarza, 3 pielęgniarki i 1 położną.
Zachorowalność w gminie była w ostatnich latach „typowa dla obszarów wiejskich naszego regionu", najczęściej rozpoznawane były: choroby układu krążenia, w następnej kolejności - choroba wrzodowa i cukrzyca.
Edukację na poziomie podstawowym zapewniają w gminie Papowo Biskupie 3 szkoły podstawowe w: Papowie Biskupim (1999/2000; 209 uczniów, 17 nauczycieli), Dubielnie ( 118 i 14) i Zegartowicach (155 i 12). Gminne gimnazjum mieści się w Papowie Biskupim i posiada dwa oddziały zamiejscowe, w Dubielnie (15 uczniów) i Zegartowicach (30 uczniów), z 25 oddziałami.
Szkoła Podstawowa w Papowie Biskupim była budowana w latach 60-tych jako tzw. 1000-latka. W strukturze obiektu występują: sale lekcyjne, biblioteka, stołówka, zespół urządzeń służących
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kulturze fizycznej uczniów i także sportowcom całej gminy. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, ale w toku jest jej realizacja. Budynek szkolny jest w niezłym stanie technicznym, zamierzona jest modernizacja systemu jego ogrzewania (na olejowe). Szkoła Podstawowa w Zegartowicach użytkuje obiekt z lat 60-tych, dysponuje salami lekcyjnymi, biblioteką, stołówką i boiskiem szkolnym. Rolę sali gimnastycznej pełni szkolna świetlica. Stan obiektu jest dobry i większej modernizacji nie przewiduje się. Szkoła Podstawowa w Dubielnie mieści się w budynku będącym w niezłym stanie technicznym, jest obiektem, w którego strukturze obok sal lekcyjnych są: biblioteka, świetlica, stołówka oraz boisko szkolne.
Ośrodkiem życia kulturalnego jest w Papowie Biskupim Gminny Ośrodek Kultury. Mieści się w obiekcie do tego celu adaptowanym. W strukturze ośrodka występują: świetlica z zapleczem magazynowym i kuchennym, sala widowiskowa ze sceną pomieszczenia do gier i zabaw. Obiekt jest na bieżąco remontowany i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.
Ponad to w miejscowości Papowo Biskupie czynna jest Biblioteka Gminna z czytelnią.
1.8.  Sytuacja mieszkaniowa stan infrastruktury technicznej
Zasoby mieszkaniowe zamieszkane na terenie gminy Papowo Biskupie to według danych Urzędu Gminy 1218 mieszkań (06.1999). W strukturze zasobów mieszkaniowych gminy, w końcu 1999r. były: 34 mieszkania komunalne, 36 mieszkań spółdzielczych, 188 mieszkań Skarbu Państwa (AWRSP), pozostałe były mieszkaniami osób fizycznych. W zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje to: 98,9% przyłączonych jest do sieci wodociągowej, 17,7% jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej, około 50% do sieci telefonii przewodowej.
W 1998 r. gminna sieć wodociągowa liczyła 90,7 km (bez połączeń do budynków). Za jej pośrednictwem dostarczano wodę do 599 budynków. Ujęcia wody podziemnej zlokalizowane są w sześciu miejscowościach: Papowie Biskupim, Wrocławkach, Jeleńcu, Zegartowicach, Falęcinie i Storiusie. Łączna wydajność ujęć wszystkich 12 studni wynosi 800 ms/godz. Sieć dostarczająca wodę w około 70% długości jest nową zbudowaną po 1990 r.
Na terenie gminy czynne są dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. W Zegartowicach funkcjonuje oczyszczalnia utylizująca średnio 71 m3/d ścieków bytowo-gospodarczych z tej miejscowości (maksymalna przepustowość oczyszczalni -128,6 m3/d). Przewiduje się modernizację i rozbudowę tej oczyszczalni dla oczyszczania ścieków z Papowa Biskupiego. W tym celu zamierzona jest budowa kolektora przesyłowego. W zakładzie rolnym Wrocławki czynna jest oczyszczalnia utylizująca średnio 27,2 m3/d   ścieków bytowo-gospodarczych (maksymalna przepustowość tej oczyszczalni wynosi 90,7 m3/d). Oczyszczalnia w Dubielnie jest obecnie nieczynna.
W końcu 1998 r. w gminna zbiorcza sieć kanalizacyjna liczyła zaledwie 3 km długości i odbierała ścieki od około 20 % gospodarstw domowych.   Dysproporcja pomiędzy poziomem zwodociągowania gminy a poziomem jej skanalizowania winna być jak najszybciej zmniejszona.
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Wytwarzane na terenie gminy odpady, w szczególności komunalne, mogą być składowane na rejonowym składowisko odpadów, zlokalizowanym w miejscowości Osnowo (gmina Chełmno).
Gmina zasilana jest w energię elektryczną z zewnątrz, z Głównych Punktów Zasilania 110/15kV, zlokalizowanych w Chełmży i Chełmnie.
Gmina nie jest zaopatrywana w gaz ziemny.
Podstawowym operatorem sieci telekomunikacji przewodowej w gminie Papowo Biskupie jest przedsiębiorstwo Telekomunikacja Polska S.A. W końcu 1998 r. wskaźnik telefonizacji gminy był w wielkości 120 abonentów na 1000 mieszkańców (średnia dla woj. kujawsko-pomorskiego - 209). Uznaje się, że potrzeby w zakresie telefonizacji są na terenie gminy zaspokajane na bieżąco.
Położenie komunikacyjne gminy należy do atrakcyjnych, z uwagi na bliskość głównego szlaku komunikacyjnego, jakim jest droga krajowa międzyregionalna nr 1. Średnia gęstość dróg w gminie wynosiła 150,1 km/100km2,
Łączna długość dróg w zarządzie Urzędu Gminy wynosiła w 1998 roku 53 km, z tego 86,8% miało nawierzchnię twardą (w woj. kujawsko-pomorskim - 32,0%, gminach wiejskich - 27,4%). Średnia gęstość dróg gminnych na 100 km2 wynosiła 76,7 km i była wyższa od średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego (72,2 km w 1998 r).
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa, jednotorowa, relacji Toruń - Grudziądz o znaczeniu państwowym, drugorzędna, z jednym przystankiem osobowym w miejscowości Filrus.
1.9.  Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy
Podstawowym aktem prawnym w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Papowo Biskupie jest miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzony uchwałą Nr IW11/88 Gminnej Rady Narodowej w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 1988 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego Nr 6 z 1989 r., póz. 65 z 04.03.1989r. Plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ten , jak i wszystkie jego zmiany sporządzone w trybie Ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2001 r. Po tym terminie moc prawną zachowają jedynie plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów sporządzone w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 15 z 1999 r., póz. 139).
W grudniu 1999 r. Rada Gminy Uchwaliła drugi dokument dla polityki przestrzennej w gminie, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Papowo Biskupie. Stanowi ono obecnie obowiązujący, podstawowy akt kierownictwa wewnętrznego w zakresie zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy,
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Uchwalone Studium postuluje zrównoważony rozwój gminy i poprawę poziomu życia mieszkańców, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i społeczno-gospodarczych rozwoju. Ustalono w nim odrębne polityki stosownie do wyróżnionych stref funkcjonalno- przestrzennych:
Strefa osadniczo - rolnicza A, obejmuje rejon wsi: Papowo Biskupie, Kucborek, Jeleniec, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, Firius oraz części wsi: Żygląd, Folgowo, Staw, Wrocławki i Dubielno. Dominującą funkcją tej strefy jest rolnictwo wykorzystujące gleby o bardzo wysokiej przydatności dla prowadzenia wysokotowarowej produkcji rolnej, przez gospodarstwa indywidualne. Miejscowość Papowo Biskupie winna stać się wielofunkcyjnym ośrodkiem o znaczeniu lokalnym, koncentrującym wszelkie funkcje administracyjne, mieszkaniowe, gospodarcze i rolnicze. Wieś Dubielno będzie ośrodkiem usługowo-gospodarczym, nastawionym na obsługę rolnictwa.
Strefa rolniczo - osadnicza B, obejmuje swym zasięgiem trzy niezależne obszary w rejonie wsi: Zegartowice, Falęcin oraz części wsi: Żygląd (B1), Storlus oraz części wsi: Staw i Folgowo (B2) oraz części wsi: Wrocławki, Dubielno, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk i Firius (B3). Dominującą funkcją tej strefy jest rolnictwo wykorzystujące gleby o bardzo wysokiej przydatności dla prowadzenia wysokotowarowej produkcji, prowadzonej przez gospodarstwa wielkoobszarowe. Ośrodkiem usługowo-gospodarczym, koncentrującym funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe ma być wieś Zegartowice. Także wieś Wrocławki winna stać się ośrodkiem usługowo-gospodarczym, koncentrującym funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe.
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II. OPIS  STOSOWANEJ METODY

2.1.   Informacje wstępne
Wypracowanie podstaw strategii rozwoju na lata 2000 - 2008 dla gminy Papowo Biskupie odbywało się podczas warsztatów w okresie luty - marzec 2000r. w Papowie Biskupim.
Zajęcia odbywały się według stosunkowo mało znanej w Polsce, a niezwykle efektywnej Metody Aktywnego Planowania Strategicznego Ukierunkowanego na Cel.
W języku niemieckim określana jest jako ZOPP, Skrót ten pochodzi od Ziel Orientierte Projekt-Plannung. Jej angielskimi odpowiednikami są: Goal Orienteted Project Planning, lub też Objectives-Orientated Project Planning.
Ten sposób działania wprowadzony został na polski rynek konsultingowy przez Friedrich Ebert Stiftung (Fundacja im. Friedericha Eberta) i z powodzeniem przez polskich moderatorów został twórczo przystosowany do wykorzystywania w naszych warunkach.


2.2.   Podstawowe informacje o metodzie
Istotą metody planowania ukierunkowanego na cel jest założenie, że informacje i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne elementy jej są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach poszczególnych lokalnych ekspertów.

2.3.    Lokalni liderzy
Merytoryczną rolę w wypracowywaniu strategii dla danego regionu odgrywają lokalni lub miejscowi liderzy, włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:
•   reprezentatywności,
. •  posiadanego doświadczenia,
•   wiedzy.
Skład zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla gminy wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnianie których jest jednak niezbędne.

2.4.   Osoba i rola moderatora
Moderator to osoba z zewnątrz, dynamicznie kierująca zespołem merytorycznym.
Rola moderatora polega na:
•   kierowaniu dyskusją,
•   porządkowaniu i strukturalizacji wypowiedzi,
•   utrwalaniu wyników dyskusji.
Dochodzenie do wyników przez zespół planujący osiągane jest drogą powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności (uwzględnianie których jest silną stroną tej metody), MUSI być zawarty konsensus - na taki a nie inny zapis - przez wszystkich członków zespołu planującego.
Oznacza to, iż osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody.
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2.5.	Główne zasady metody ZOPP
1. Sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami zespołu planującego. Udziela także wskazówek co do warunków odbywania się warsztatów, a także zagospodarowania przestrzeni w której się one odbywają.
2. Podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie, które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego ze sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej.
- Stąd tak ważny jest odpowiedni wybór faktycznych liderów istotnych środowisk, taki aby mogli oni pracując nad tworzeniem strategii swymi indywidualnymi głosami
- w sposób reprezentatywny- legitymizować cały proces planowania i jego wyniki.
3. Wizualizacja działań (dyskusja odbywa się na piśmie) nadaje całemu procesowi planowania charakter materialny, obrazując:
-   wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco),
-  aktualny stan dyskusji, .   udokumentowanie wyników.
4. Podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowane do odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora z zewnątrz.
5. Wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę ZOPP, przy wykorzystaniu
w najwyższym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów.
2.6.   Główne etapy w procesie planowania.
1. Analiza problemów
-  Ustalony zostaje problem podstawowy. 
-  Analizuje się przyczyn i skutki problemu podstawowego.
2. Analiza celów
.   Ustala się hierarchię problemów przekształcając ją w hierarchię celów poddawanych analizie
3. Przegląd Planowania Projektu (PPP):
- Opracowanie streszczenia projektu
- Sformułowanie najważniejszych założeń
- Określenie wskaźników (mierników) realizacji zadania
-  Ustalenie źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników
-  Analiza względności i ryzyka związanego z założeniami uwzględnianymi w koncepcji
-  Sprawdzenie czy kierownictwo odpowiedzialne za realizację projektu może zagwarantować
    pożądane wyniki
-  Ustalenie wielkości środków materialnych oraz kosztów potrzebnych do realizacji każdego
    przedsięwzięcia.









Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	                                                                                                                                       15




Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie




III.      STRESZCZENIE

3.1.   Czas realizacji strategii.
Strategia dla Gminy Papowo Biskupie opracowywana podczas warsztatów odbywających się w Papowie Biskupim okresie luty - marzec 2000r. została opracowana na lata 2000 - 2008.
3.2.    Cel strategiczny.
Celem strategicznym dla Gminy Papowo Biskupie jest:
„Gmina spełniająca oczekiwania i zabezpieczająca potrzeby mieszkańców oraz stwarzająca warunki dla dalszego rozwoju",
Jest to cel główny, do którego będą dążyć w trakcie realizacji strategii wszystkie zaangażowane podmioty.
3.3.    Koszt realizacji strategii
Łączny koszt realizacji strategii wynosi: 13 066 600 zł i podany jest w cenach l kwartału 2000r., bez uwzględniania inflacji narastającej wraz z upływem czasu, a obecnie niemożliwej do przewidzenia.
Powyższa kwota dotyczy tylko tych kosztów, które w momencie wypracowywania strategii można było oszacować.


Koszty realizacji strategii (w zł)


Okresy




Łącznie


2000 - 2004


2005 • 2008


1

2

3


6 802 600,00


6 264 000,00


13 066600,00






Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	17




 
Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie
IV.  ANALIZA  PROBLEMÓW

4.1.   Informacje ogólne
Analiza problemów jest etapem budowania strategii rozwoju gminy, który ma na celu identyfikację problemów. Problemy muszą dotyczyć całej gminy, winny więc posiadać charakter globalny, w ostateczności muszą dotyczyć większej czy istotnej części rozpatrywanej społeczności.
Analiza problemów polega na zrealizowaniu następującego ciągu zdarzeń:
-   określenie problemów występujących w danej sytuacji, na danym terenie, muszą to być problemy konkretne, istniejące „tu i teraz" - zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych, takich które m o g ą się zdarzyć w przyszłości
-   dokonanie analizy problemów oraz ustalenie istniejących między nimi związków przyczynowo -skutkowych
-   ustalenie problemu kluczowego.
Uwaga: Problem kluczowy winien być tak sformułowany, aby:
- później, automatycznie nie stał się celem projektu
- nie zawierał w sobie sposobu rozwiązania.
4.2.   Przeprowadzanie analizy problemów
1. Przegląd istniejącej sytuacji w obszarze dotyczącym projektu i spisanie podstawowych problemów na oddzielnych kartkach.
2. Przegląd i przedyskutowanie każdej zapisanej uwagi pozwalające na upewnienie się, że prawidłowo określono stany negatywne, które są jednoznacznie rozumiane przez WSZYSTKICH uczestników.
3. Przedyskutowanie przyczyn oraz czynników wpływających na każdy z podstawowych problemów, oraz spisanie każdego z nich na oddzielnych kartkach
4. Wybór spośród podstawowych problemów tego, który można uznać za problem kluczowy.
5. Określenie każdego z podstawowych problemów w relacji powiązań przyczynowo - skutkowych, tak aby każdy z nich był należycie wyjaśniony ułożonymi pod nim kartami.
6. Określenie niektórych potencjalnych skutków wynikających z problemu kluczowego.
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4.3.	Spis zidentyfikowanych problemów
Grupa ekspertów przyjęła, że problemem kluczowym dla Gminy Papowo Biskupie jest „Obniżający się
poziom życia mieszkańców gminy."
W wyniku tak sformułowanego problemu kluczowego zidentyfikowano następujące problemy:
•  Niewystarczająca infrastruktura społeczna
•  Brak warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
•   Niepełna infrastruktura techniczna
•  Zła polityka państwa wobec wsi
Wyniki osiągnięte podczas dokonywania analizy problemów zobrazowane są w „Załącznikach", Tablica;
ANALIZA PROBLEMÓW,
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V.  ANALIZA  CELÓW

5.1.    Cel strategiczny
Strategiczny cel dla Gminy Papowo Biskupie określony jako:
„Gmina spełniająca oczekiwania i zabezpieczająca potrzeby mieszkańców oraz stwarzająca warunki dla dalszego rozwoju"
możliwy jest do osiągnięcia po zrealizowaniu celów operacyjnych.
5.2.   Cele operacyjne
Cele operacyjne, są to te cele które przyczyniają się do zrealizowania celu głównego:
•  Zadawalająca infrastruktura społeczna
•  Sprzyjająca polityka państwa wobec wsi
•  Opłacalna produkcja rolna
•  Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem
•   Pełna infrastruktura techniczna
Struktura celów operacyjnych została zamieszczona w „Załącznikach", Tablica: ANALIZA CELÓW.
5.3.    Efekty osiągania celu strategii
Efektami celu strategicznego są te cele, których realizacja nastąpi samoistnie po zrealizowaniu celu głównego.
Tak więc efektami wynikającymi ze zrealizowania głównego celu strategii jest:
•  Mała liczba osób korzystających z pomocy społecznej
•  Wzrost dochodów ludności
•  Znaczące ograniczenie bezrobocia
Struktura efektów celu strategicznego została zamieszczona w „Załącznikach", Tablica: ANALIZA CELÓW.
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 VI. PRZEGLĄD  PLANOWANIA STRATEGII.


Po zakończeniu etapów związanych z analizą celów następuje proces szczegółowego planowania, czyli przypisanie każdemu z wyznaczonych celów odpowiednich mierników.
Zadaniem tych mierników jest wskazywanie na stopień realizacji rozpatrywanego celu, pozwalający na umożliwienie zbadania stopnia osiągnięcia danego celu w każdym momencie jego realizacji.
Na tym etapie definiowane są także źródła tych mierników - co oznacza, że dany miernik musi być właściwie umiejscowiony, osiągalny, pozwalający na skorzystanie z niego.
Tak więc każdy wskaźnik musi być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie w jaki sposób ogólny cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:
-   Ilości            Ile ? lub  Jak wiele?
-  Jakości          Jak dobrze?
-  Czasu            Do kiedy?
-   Miejsca          Gdzie?
Wskaźniki muszą się skupiać na najważniejszych cechach celu lub zadania stanowiąc podstawę monitoringu.
Obiektywnie sprawdzalne wskaźniki powstawały w następujący sposób:
1. Ustalenie wskaźnika.
      Jakie aspekty celu mogą być mierzone?
2. Określenie ilości.
     Jaka ilość jest potrzebna lub niezbędna?
3. Określenie jakości.
     Jak dobrze musi być dana czynność wykonana?
4. Określenie przedziału czasowego. 
     Do kiedy należy ją zakończyć?
5. Określenie miejsca realizacji.
    Gdzie będzie ona  realizowana?

Pełny komunikat o mierniku winien zawierać wszystkie powyższe elementy. Następnie dokonuje się podziału na cele, dzieląc je na wyniki uwarunkowania zewnętrzne.
Podział ten ma na uwadze zgrupowanie tych celów, których realizacja jest bezpośrednio zależna od gminy (wyniki) oraz celów, których zrealizowanie nie leży w jej bezpośrednich możliwościach (uwarunkowania zewnętrzne).
Wyniki Przeglądu Planowania Projektu przedstawione są w Tablicy 1.








Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	24


Strategia rozwoju Gminy Papowe Biskupie
Tablica 1. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII

Cele / rezultaty


Miernik / Wskaźnik

Informacja o
 mierniku / wskaźniku


Założenia / Zagrożenia

CEL nadrzędny







Wzrost dochodów ludności

Spadek o minimum 5% liczby osób korzystających z pomocy społecznej (1999r. -rok bazowy)

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek pomocy Społecznej

UWAGA: Zamieszczone poniżej Założenia l Zagrożenia nie odnoszą się do poszczególnych pozycji Cele/rezultaty
• Większa subwencja oświatowa
• Całodobowe dyżury policjantów
• Przywrócenie rewiru
• Uproszczenie procedur przekwalifikowania gruntów rolnych
• Zwiększenie skupu interwencyjnego
• Utrzymanie kredytów preferencyjnych i ulg inwestycyjnych
• Wprowadzenie paliwa rolniczego (dopłaty)
• Gwarancja dla rolników w przypadku upadłości firmy skupującej
• Umowy kontraktacyjne z gwarantowaną ceną zbytu
• Wprowadzenie ustawy o grupach producenckich
• Wprowadzenie cen minimalnych w skupie interwencyjnym

CEL STRATEGICZNY






Gmina spełniająca oczekiwania i zabezpieczająca potrzeby mieszkańców oraz stwarzająca warunki dla dalszego rozwoju

• 50% młodzieży z terenu gminy kończy szkoły średnie
• Wody powierzchniowe w 11 klasie czystości do 2008r.
• Wyznaczenie 3 stref działalności gospodarczej




REZULTATY






Zadawalająca infrastruktura społeczna

Zakup autobusów w 2002 -1szt.
2005 -1 szt.
Budowa 2 boisk przy szkołach do 2008 r.
Pracownia językowa w każdej szkole do 2005 r.




Opłacalna produkcja rolna

Wymiana materiału siewnego co 4 ata
Przeszkolenie minimum 30 rolników rocznie

Urząd Gminy 
RZDR


Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem

Przyrost o 10% (netto) nowych podmiotów gospodarczych dp 2008r.
Wyłączenie z produkcji rolnej 15hado2002r.pod działalność inwestycyjną

Urząd Gminy


Pełna infrastruktura techniczna

Budowa 11 km sieci kanalizacyjnej do 2008r.
Modernizacja 2 oczyszczalni ścieków do 2008r.
Budowa 10 oczyszczalni ścieków do 2006r.
Położenie 6 km nawierzchni asfaltowej do 2008r.

Urząd Gminy
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Strategia rozwoju Gminy Papowo Biskupie
VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań jest tym etapem planowania strategii, który polega na:
a) przedstawieniu programu w formie matrycy, która zawiera w sobie cel nadrzędny, cel programu
     - wyniki  (podcele) oraz działania dzięki którym osiągniemy wymienione cele
b)  amieszczeniu w programie - oprócz harmonogramu realizacji działań
     - budżetu, oraz opisu jednostki (-tek) odpowiedzialnej (-nych) za realizację celów.
Harmonogram działań, stanowi szczegółowo rozpisany wykaz kolejnych zadań zawierający:
1. Zwięzły opis danego zadania.
2. Horyzont czasowy trwania danego zadania.
3. Określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.
4. Określenie wysokości niezbędnego budżetu.
5. Zdefiniowanie źródeł tego budżetu.
W  Tablicy 2,  przedstawione są rezultaty osiągnięte w tym kroku.
UWAGA:    Tablice Harmonogram działań o numerach 2a - 2i są kontynuacją tablicy poprzednio wymienionej.
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Tablica 2. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

1. Zadowalająca  infrastruktura społeczna











1.1. Dobry stan bezpieczeństwa











1.1.1. Dofinansowanie policji

2001 r.

2008r.

10.000/rok

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.2. Właściwa jakość usług medycznych











1.2.1. Podstawowa opieka medyczna w pełnym zakresie

2001r.

2008r.

1.000/rok

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3. Wyrównanie szans kształcenia wieś - miasto











1.3.1. Rozwój bazy dydaktycznej











1.3.1.1. Pracownie przedmiotowe w szkołach na terenie gminy











1.3.1.1.1. W każdej szkole pracownia języków obcych (3x15 stanowisk)

2005r.

2007r.



Ministerstwo Edukacji Narodowej, Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.1.2. Doposażenie
istniejących pracowni w 3 szkołach


2000r.


2008r.


10.000/rok

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.2. Uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych

2000r.

2008r.

2.000/rok

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.3. Poprawienie bazy lokalowej szkół
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Tablica 2a. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

1.3.1.3.1. Dobudowanie 3 izb lekcyjnych w Dubielnie

2001r.

2002r.

120 tyś. zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.3.2. Dobudowanie 2 izb lekcyjnych w Zegartowicach



120 tyś. zł



1.3.1.3.3. Wymiana okien w szkole podstawowej w Papowie Biskupim

2001r.

2005r.

105 tyś. zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.3.4. Ocieplenie szkoły w Papowie Biskupim

2006r.



270 tyś. zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.3.5. Wymiana systemów grzewczych w szkołach: Dubielno, Zegartowice

2003r.

2004r.

300 tyś. zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.4. Stworzenie systemu stypendialnego młodzieży

2002r.

2008r.



Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.1.5. Budowa boisk sportowych











1.3.1.5.1. Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim

2000r.

2002r.

80.000 zł

Budżet Gminy, Klub Sportowy

Zarząd Gminy

1.3.1.5.2. Budowa asfaltowego boiska (koszykówka) w Zegartowicach

2002r.



20.000 zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.2. Odnowienie taboru szkolnego











1.3.2.1. Zakup autobusów - 2szt.

2002r. -1 szt.

2005r. -1 szt.

500.000 z)

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Budżet Gminy

Zarząd Gminy
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Tablica 2b. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

1.3.5. Stworzenie warunków zajęć pozalekcyjnych











1 ..3.5.1. Zajęcia w kołach zainteresowań

2000r.

2008r.

13.000 zł/rok

Komisja Anonimowych Alkoholików, Budżet Gminy

Zarząd Gminy

1.3.5.2. Wyjazdy na basen



10.000 zł/rok



2. Opłacalna produkcja rolna











2.1. Poprawa jakości produkcji rolniczej w gospodarstwach











2.1.1. Nowe wydajne odmiany roślin

II potowa 2000r.

2008r.

10.000 zł/rok

Środki własne rolników, Budżet Gminy, Fundusze pomocowe

Zarząd Gminy, rolnicy
PAROL sp. z o.o.

2.1.2. Materiał dobry genetycznie do produkcji zwierzęcej

II połowa 2000r.

2008r.



rolnicy

2.1.3. Organizacja mini. 2 rocznie szkoleń tematycznych dla rolników z zakresu:
-produkcji roślinnej -produkcji zwierzęcej
-rachunkowość i zarządzanie gospodarstwem
-funkcjonowanie rolnictwa w DE

l i IV kwartał każdego roku

2008r.

10.000 zł/rok

Budżet Gminy, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich - Przysiek, fundusze pomocowe

Zarząd Gminy, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich

2.1.4. Zintegrowanie metody produkcji

II polowa 2000r.

2008r.



Środki pomocowe

Rolnicy

2.1.5. Specjalizacja produkcji

II polowa 2000r.

2008r.



Środki pomocowe Środki własne rolników

Rolnicy

2.1.5.1. Nowoczesne budynki inwentarskie przystosowane do UE

II potowa 2000r.

2008r.



Środki pomocowe Środki wtasne rolników

Rolnicy, Zarząd Gminy, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich
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Tablica 2c. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

2.1.5.2. Gospodarstwa jedno- i dwukierunkowe

//potowa 2000r.

2008r.



Środki pomocowe Środki własne rolników

Rolnicy, Zarząd Gminy, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich

2.1.5.3. Działy specjalne

II połowa 2000r.

2008r.



Środki pomocowe Środki własne rolników

Rolnicy, Zarząd Gminy, Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich

3. Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.











3.1. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości











3.1.1. Subsydiowanie zatrudnienia bezrobotnych

II polowa 2000r.

2008r.



Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

3.1.2. Tworzenie inkubatora malej przedsiębiorczości

2001r.

2002r.

30.000 zł

Fundusze pomocowe, Krajowy Fundusz Pracy, Budżet Gminy

Zarząd Gminy, Powiatowy
Urząd Pracy

3.1.3. Wydzielenie gruntów pod działalność usługową i produkcyjną
droga E-1 od Falęcina do Jeleńca, Zegartowice-Papowo-Dubielno
tereny przyległe do jezior pod rekreację

II polowa 2000r.

2001r.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

60 tyś. zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy, Rada Gminy

3.1.4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości

II połowa 2000r.

2008r.

20tys.zf

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

3.1.5. Ulgi w podatku od nieruchomości

II połowa 2000r.

2008r.

20 tyś. zf

Budżet Gminy

Zarząd Gminy
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Tablica 2d. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

3.1.5.1. Opracowanie zasad ulg i zwolnień podatkowych (dotyczy 3.1.4. -3.1.5.)









Zarząd Gminy, Rada Gminy

3.1.6 Uzbrojenie terenów pod inwestycje

patrz infrastruktura







3.1.7. Promocja gminy w mediach





40.600 zf





3.1.7.1. Dokładna informacja dla inwesytorów o ulgach i zwolnieniach z podatku, informacje o terenach pod inwestycje

2001 r.

2008r.

3.000 zł/rok

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

3.1.7.2. Zatrudnienie osoby do udzielania informacji, promocji i poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania

2001 r.



36.000 zł/rok

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

3.1.7.3. Wydawanie folderu promującego gminę

2001 r.

2008r.



Sponsorzy

Zarząd Gminy

3.1.7.4. Opracowanie strony www i zamieszczenie w intemecie z adresem poczty elektronicznej

2000r.

2001r.

600 zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

3.1.7.5. Połączenie do intemetu urzędu gminy

2000r.

1.000 zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

3.1.8. Utworzenie z sąsiednimi gminami funduszu poręczeń kredytowych

2001r.

Mir.



Budźer Gminy

Zarząd Gminy
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Tablica 2e. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

4. Pełna infrastruktura techniczna





10.514.000z*





4.1. Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej





624.000 zł





4.1.1. Wymiana sieci Stonus 200mb

2000r.

2001r.

24.000 zł

Budżet Gminy, środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.1.2. Wymiana sieci Staw 200mb

2000r.

2001r.

16.000 zł



4.1.3. Wymiana sieci Papowo 1200mb

2001r.

2002r.

96.000 zł



4.1.4. Wymiana sieci Jęknięć 300mb

2008r.

2008r.

24.000 zł



4.1.5. Wymiana sied Wfocfawki 500mb

2003r.

2003r.

40.000 zł



4.1.6. Wymiana sieci Dubielno 3500mb

2003r.

2005r.

280.000 zł



4.1.7. Wymiana sied Zegartowice 1500mb

2001r.

2003r.

120.000 zł



4.1.8. Wymiana sieci Falęcin 300mb

2001r.

2003r.

24.000 zł



4.1.a Budowa wodociągu Papowo • Zegartowice 2000mb

2003r.

2008r.

160.000 zł

Budżet Gminy

Zarząd Gminy

4.2. Dobry stan dróg





2.840.000 zł





4.2.1. Modernizacja istniejących dróg





2.840.000 zł
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Tablica 2f. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

4.2.1.1. Wymiana i położenie nowych nawierzchni dróg powiatowych:
Żygląd – Unisław
Firius   - Lipienek
Dubielno – Skąpe
Papowo B. - Nowy Dwór

2000r.
2000r.
2000r. 
2000r. 
2000r.

2008r.
2001 r. 
2001 r. 
2000r.
 2000r.

40.000 zł

Budżet Gminy, Budżet Starostwa

Starosta Powiatu

4.2.1.2. Położenie asfaltu na odcinku Niemczyk - Bartlewo 1000mb

2000r.

2002r.

300.000 zł

Budżet Gminy, budżet województwa, Urząd Marszałkowski

Zarząd Gminy

4.2.1.3. Położenie asfaltu na odcinku Papowo B. - Storius ok. 5000 m

2003r.

2008r.

1.500.000 zł


Zarząd Gminy

4.2.1.4. Bieżąca konserwacja i utrzymywanie w stanie przejezdności dróg gminnych

2000r.

2008r.

1.000.000 zł


Zarząd Gminy, rady sołeckie

4.3. Uregulowana gospodarka ściekowa





6.570.000 zł





4.3.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zegartowicach





2.200,000 zł





4.3.1.1. Modernizacja oczyszczalni w Zegartowicach

2000r.

2001 r.

1.000.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Budżet Gminy, środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.3.1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach

2003r.

2005r.

1.200.000 zł



4.3.2. Budowa kanalizacji ściekowej w Falęcinie i Papowe Biskupie





1.500.000 li
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Tablica 2g. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

4.3.2.1. Budowa kanalizacji ściekowej w Papowie Biskupim

2000r.

2001 r.

1.200.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Budżet Gminy, środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.3.2.2. Budowa kanalizacji ściekowej w Falęcinie

2004r.

2005r.

300.000 zł



4.4.2. Budowa kolektorów tłocznych Falęcin -Zegartowice. Papowo -Zegartowice.+przepompownie





1.250.000 zł





4.4.2.1. Budowa kolektora tłocznego Falęcin -Zegartowice wraz z przepompownią 2500mb

2005r.

2005r.

600 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Budżet Gminy, środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.4.2.2. Budowa kolektora tłocznego wraz z przepompownią Papowo - Zegartowice 2700mb

2001 r.

2002r.

650.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Budżet Gminy, środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.4.4. Budowa oczyszczalni kontenerowych na terenach o zwartej zabudowie





1.420.000 zł





4.4.4.1. Budowa oczyszczalni kontenerowej + sieci kanalizacyjne dla wsi Jeleniec i Storius:
Oczyszczalnia kontenerowa kanalizacja Jeleniec kanalizacja Storius

2006r. 2007r. 2007r.

2006r. 2008r. 2008r.

700.000 zł 320.000 zł 400.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Budżet Gminy, Środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.4.5. Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włocławkach





100.000 zł
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Tablica 2h. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

4.4.5.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków we Włocławkach

2008r.

2008r.

100.000 zł

Budżet Gminy, Środki pomocowe

Zarząd Gminy

4.4.6. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych

2008r.

2008r.

100.000 zł

Środki własne. Środki pomocowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Użytkownicy

4.4.7. Budowa szamb bezodpływowych






4.4.8. Budowa płyt gnojowych






4.5. Pełna i sprawna melioracja





320.000 zł





4.5.1. Modernizacja! konserwacja istniejących urządzeń melioracyjnych

2WOr.

2008r.



Urząd Wojewódzki

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, gmina

4.5.1.1. Konserwacja urządzeń podstawowych: Struga Żaki, Struga Papowska

2000r.

2002r.



Urząd Wojewódzki, Budżet Gminy, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, gmina

4.5.1.2. Przebudowa rurociągu 0600 Nowy Dwór- Folgowo 1500mb

2007r.

2008r.

320.000 zł

Urząd Wojewódzki, Budżet Gminy, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, GSW

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, gmina

4.5.2. Dokończenie melioracji wsi: Dubielno, Firtus, Jeleniec

2001r.

2008r.



Budżet Wojewódzki

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

4.6. Utylizacja padliny











4.6.1. Budowa powiatowego grzebowiska na padlinę

2000r.

2002r.



Budżet Województwa

Starosta, Zarząd Gminy, Powiatowy Lekarz Weterynaryjny

4.7. Gazyfikacja gminy











4,7.1. Budowa stacji redukcyjnej we Włocławkach

2000r.

2008r.



Inwestor gazociągu

Inwestor gazociągu
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Tablica 2i. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI

4.8. Dobry stan techniczny sieci energetycznej











4.8.1. Modernizacja sieci energetycznej we wsiFirius

2000r.

2001r.



Zakfad Energetyczny - Grudziądz

Zakiad Energetyczny -Grudziądz

4.8.2. Stworzenie rezerw/energetycznych w miejscach przewidywanych inwestycji przemysłowo - usługowo

2001r.

2008r.



Zakład Energetyczny - Grudziądz

Zakfad Energetyczny -Grudziądz


Uwaga: W rubrykach budżet, w których nie podano cyfr, eksperci nie mogli oszacować nakładów niezbędnych, potrzebnych do realizacji długofalowego zadania.
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VIII.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – U WARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

 

Procedura tworzenia tej matrycy jest identyczna jak w poprzednim kroku, odnosząc się nie do wyników lecz do uwarunkowań zewnętrznych, a więc tych obszarów działań których rezultat nie zależy bezpośrednio od gminy.
Niemniej jednak, nie oznacza to braku wpływu przez gminę na stopień realizacji zadania. Gmina w tym zakresie dysponuje odpowiednimi instrumentami nacisku na instytucje kluczowe dla problemu w celu zrealizowania, przyspieszenia czy w ogóle rozwiązania konkretnego problemu.
Zobrazowane jest to w Tablicy 3 i 3a: Harmonogram działań - Uwarunkowania zewnętrzne
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Tablica 3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET
ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI
Wprowadzenie cen minimalnych w skupie interwencyjnym

2000r.






Spotkania z:

- posłami

- senatorami - przedstawicielami izb rolniczych

- organizacje i związki rolnicze





Sejm RP

Umowy kontraktacyjne z gwarantowaną ceną zbytu

2000r.




Sejm RP

Wprowadzenie ustawy o grupach producenckich

2000r.




Sejm RP

Gwarancja dla rolników w przypadku upadłości firmy skupującej

2000r.




Sejm RP

Wprowadzenie paliwa rolniczego (dopłaty)

2000r.




Sejm RP

Utrzymanie kredytów preferencyjnych i ulg inwestycyjnych

2000r.




Sejm RP

Zwiększenie skupu interwencyjnego


2000r.






Sejm RP


Uproszczenie procedur przekwalifikowania gruntów ornych

2000r.




Sejm RP

Niezależne laboratoria

2000r.




Sejm RP

Ujednolicenie norm jakościowych produktów rolnych

2000r.




Ministerstwo Rolnictwa

Standaryzacja laboratoriów

2000r.




Ministerstwo Rolnictwa
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Tablica 3a. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

CELE/REZULTATY

OD KIEDY

DO KIEDY

BUDŻET
ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNI
Preferencyjne kredyty i pożyczki inwestycyjne

2000r.




spotkania z posłami

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa

Większa subwencja oświatowa

2000r.



spotkania z posłami

Ministerstwo Finansów, MEN

Przywrócenie rewiru

2000r.




spotkania z radnymi powiatowymi


Starosta, Komendant Powiatowy Policji

Całodobowe dyżury policjantów

2000r.
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LISTA OSÓB
które brały udział w pracach nad powstaniem opracowania:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PAPOWO BISKUPIE,
 - luty - marzec 2000r.
ZESPÓŁ MERYTORYCZNY
Lp.
Nazwisko imię

Funkcja

Obszar zainteresowań

1.

WIERZCHOWSKI Roman

Rzemiosło - prywatny zakład

rozwój przedsiębiorczości

2.

DZIAMECKI Jacek

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

polityka regionalna

3.

KOWALSKI Marek

Urząd Gminy

ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka komunalna

4.

BANAŚMam

Szkoła Podstawowa -Gimnazjum w Papowie Biskupim

oświata, ochrona środowiska

5.

MARSZAŁKOWSKA Maria

Uniwersytet Mikołaja Kopernika WNEiZ

polityka regionalna

6.

ŚLIWIŃSKI Dariusz

Urząd Gminy

pomoc społeczna, oświata

7.

KONOPACKI Marian

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

przeciwdziałanie bezrobociu

8.

MIŁKOWSKA Alicja

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

rozwój przedsiębiorczości

9.

ZIELIŃSKI Andrzej

Urząd Gminy

oświata, obszary wiejskie

10.

MACHAJ Stanisław

Zegart - Farms sp. z o.o.

rolnictwo, obszary wiejskie

11.

GOŁĘBIEWSKA Danuta

Rolnik

rolnictwo, ochrona środowiska

12.

RUTKOWSKA Lidia

Gospodarstwo rolne

rolnictwo, kobiety, młodzież

13.

MIŚ Edmund

Monter instalacji sanitarnych -obecnie emeryt

ochrona środowiska, rozwój wsi, polityka gminna, pomoc społeczna

14.

URTNOWSKI Andrzej

Kółko rolnicze

rolnictwo, ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich

15.

MOMOT Lucjan

Rolnik

poziom życia mieszkańców wsi

16.

SADOWSKI Konrad

Gospodarstwo rolne

rolnictwo

17.

DORENDA Antoni

Rolnik - rencista

rolnictwo

18.
KORNASZEWSKA Barbara
Wiejska Spółdzielnia Handlowo -Produkcyjna Stolno
spółdzielczość, rolnictwo
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19.

URBANIAK Marek

Gospodarstwo rolne

rolnictwo, edukacja - oświata

20.

BUKOWSKI Krzysztof

Gospodarstwo rolne

rolnictwo, edukacja

21.

ŁĘGOWSKI Mirosław

Gospodarstwo rolne

rolnictwo, oświata

22.

SADOWSKI Mirosław

Rolnik

rolnictwo, ochrona środowiska

23.

STASZAK Józef

Rolnik

rolnictwo, ochrona środowiska

24.

POLIWKO Kszysztof

Urząd Gminy

bezpieczeństwo gminy, ochrona środowiska

25.

MAZURKIEWICZ Grażyna

Oświata

oświata, pomoc społeczna

26.

DZIUBAK Waldemar

Nauczyciel Szkoła Podstawowa

oświata

27.

SYKURSKA Maria

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach - nauczyciel

oświata, sport

28.

SYKURSKI Andrzej

Zegart-Farmssp.zo.o. Zegartowice

rolnictwo, usługi, oświata

29.

HIRT Edmund

Emeryt - nauczyciel

edukacja, sport, przedsiębiorczość

30.

RZEŻNIKOWSKI Stanisław

Rolnik - gospodarstwo rolne

rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, drogi

31.

ROSŁANOWSKI Kazimierz

Rolnik

rolnictwo

32.

OKRUCIŃSKI Krzysztof

Rolnik

rolnictwo, przedsiębiorczości

33.

RUTKOWSKI Marek

Rolnik

rolnictwo, usługi

34.

KACPEREK Anna

Pracownik Zegart - Farms sp. z
0.0.

oświata, rolnictwo

35.

STEMPSKA Bronisława

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

opieka społeczna

36.

DAMS Danuta

Rolnik

rolnictwo

37.

PIENIĄŻEK Piotr

Urząd Gminy Papowo Biskupie

rozwój infrastruktury technicznej gminy

38.

LEWOŃ Ewa

RZDR Chełmno

rolnictwo

Zespół techniczny

Lp.
Nazwisko imię

Funkcja

1.

GĘBSKI Mirosław

moderator

2.

JAKUBOWSKI Bartosz

asystent moderatora
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