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I. WSTĘP

Procesy rozwojowe współczesnego świata stawiają przed państwami i regionami, które chcą się do nich 

aktywnie włączyć, wymóg otwartości. Dlatego jednym z ważniejszych elementów tworzenia „Strategii 

rozwoju Gminy Papowo Biskupie” była odpowiedź na pytanie, jak w perspektywie kilkunastu lat powinny 

ukształtować  się  relacje  między  gminą,  a  jej  szeroko  rozumianym otoczeniem,  zarówno lokalnym  

i regionalnym, jak również krajowym i międzynarodowym. Ponadto konieczność  sporządzenia nowej 

strategii dla gminy Papowo Biskupie wynikała z następujących powodów:

 zostały zrealizowane cele nakreślone w dotychczasowej „Strategii Gminy Papowo Biskupie na 

lata 2000 - 2008”, przygotowanej przy współpracy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,

 posiadanie aktualnej strategii rozwoju jest niezbędne, aby aplikować o środki pomocowe z UE,

 efektywny, prawidłowy i szybki rozwój gminy jest niemożliwy bez dobrej strategii rozwoju.

Dobrze  opracowana strategia  jest  skutecznym narzędziem w procesie  rozwoju  gminy. Dzięki 

powiązaniu celów z programami rozwoju, zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie 

lepsza efektywność gospodarowania  zasobami  i  środkami  finansowymi.  Planowanie,  monitorowanie 

i  ocena  realizacji  celów  w  połączeniu  z  jawnością  życia  publicznego  będą  sprzyjać  wyzwalaniu 

aktywności i integracji społeczności lokalnej wokół realizowanych przez samorząd gminy zadań.

„Strategia  Rozwoju  Gminy  Papowo  Biskupie  na  lata  2009-2016”  została  opracowana  na 

zlecenie  Urzędu  Gminy  w  Papowo  Biskupie.  Opracowując  dokument,  korzystano  z  materiałów 

będących w posiadaniu Urzędu Gminy Papowo Biskupie, danych z Głównego Urzędu Statystycznego, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie i wielu innych instytucji z terenu gminy, powiatu, województwa 

oraz dokumentów takich jak: „Strategia Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2000-2008”, „Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Papowo Biskupie” z 1998 roku, „Strategia Rozwoju Powiatu 

Chełmińskiego na lata 2004-2013”, „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2020”  oraz  opracowań historycznych,  dotyczących  gminy,  autorstwa  W.  Rozynkowskiego,  jak 

również dokumentów historycznych.

Ponadto skorzystano z wiedzy i doświadczenia wójta i  pracowników Urzędu Gminy Papowo 

Biskupie oraz innych osób i instytucji obszaru gminy, za co serdecznie składamy podziękowania.
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1. STRESZCZENIE

Strategia  Rozwoju  Gminy Papowo Biskupie  opracowana została  na lata  2009 –  2016. Zakres 

czasowy  strategii  wynika  z  zakończenia  wdrażania  poprzedniego  dokumentu  tego  typu,  z  okresu 

programowania  pomocy  dla  państw  członków Unii  Europejskiej  2007-2013  i  okresu  przejściowego 

związanego z kolejnym programowaniem.

Strategię Rozwoju Gminy Papowo Biskupie podzielono na dwie główne części: diagnostyczną 

i planistyczną. 

Pierwsza część to raport o stanie aktualnym tzw. diagnoza polegająca na zgromadzeniu 

informacji,  ich  analizie  i opracowaniu.  Element  ten  pozwolił  na  ogólną  ocenę  stanu  istniejącego 

i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy. Ocena tendencji rozwoju doprowadziła do ustalenia 

wstępnych prognoz przedstawionych następnie w analizie szans i zagrożeń. Wyznaczone zostało w ten 

sposób pole możliwości  rozwoju gminy, na obszarze którego należy szukać rozwiązania problemów 

wcześniej  zidentyfikowanych.  Część diagnostyczną kończy analiza SWOT, łącząc tę część strategii 

rozwoju gminy z częścią planowania strategicznego. Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz 

jej szanse i zagrożenia. 

W drugiej części dokumentu zamieszczono strategię gminy, wyznaczając misję, wizję oraz cele 

strategiczne i operacyjne.  Misja gminy Papowo Biskupie została sformułowana następująco: Wysoka 

spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna Gminy Papowo Biskupie.

Wizja gminy to: Gmina Papowo Biskupie, rozwojową gminą, opierającą swój potencjał na 

dobrze  prosperującej  infrastrukturze  technicznej  i  rekreacyjno-turystycznej  oraz  na  walorach 

środowiskowych i historycznych, z wydajnym i nowoczesnym rolnictwem.

Na  podstawie  diagnozy  określone  zostały  cele  strategiczne,  do  osiągnięcia  których  gmina 

powinna dążyć poprzez realizację celów operacyjnych. Cele i działania niższego rzędu w strategii nie 

zostały uwzględnione, gdyż autorzy strategii stoją na stanowisku, że powinny się one znaleźć w innych 

dokumentach operacyjnych, takich jak np. Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

W strategii wyznaczono następujące cele strategiczne na lata 2009-2016:

Cel 1. Dobrze rozwinięta infrastruktura  techniczna i społeczna,

Cel  2. Wysoki  stopień  pokrycia  gminy  planami  miejscowymi  z  wydzielonymi  terenami 

inwestycyjnymi,
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Cel 3. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-turystyczna oparta o walory historyczno-kulturowe,

Cel 4. Wydajne, nowoczesne rolnictwo,

Cel 5. Wysoki poziom życia społecznego, opartego o dobry system zarządzania.

Ostatnim etapem opracowania są sposoby wdrażania oraz monitorowania realizacji strategii. 

Wyznaczono  główne  wskaźniki  służące  do  określania  stopnia  wykonania  celów  oraz  wyciągnięto 

wnioski podsumowujące cały dokument.

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie głównych kierunków rozwoju gminy Papowo Biskupie na 

lata 2009-2016.

Strategia jest pewnym długofalowym konceptem systemowego działania władz w świetle szans 

i zagrożeń pojawiających się w gminie, jak i w jej otoczeniu. Dzięki opracowaniu strategii jest szansa na 

zwiększenie  wiarygodności  gminy wobec  partnerów  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Z  jednej  strony 

dostarcza  ona  informacji  podmiotom  gospodarczym,  inwestorom,  a  także  mieszkańcom 

o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju, z drugiej zaś strony stanowi deklarację i zobowiązania 

władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Dokument ten pozwala też we właściwy 

sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim 

się pojawią. Wreszcie dokument ten daje ogromne możliwości promocji gminy. Warte podkreślenia jest 

również  to,  że  planowanie  strategiczne  przyczyni  się  do  przygotowania  społeczności  lokalnej  do 

nadchodzących zmian.

Strategię opracowano również w celu skutecznego pozyskiwania funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej.  Posiadanie strategii  jest  bowiem jednym z głównych wymogów przy podziale środków 

europejskich.  Projekty  współfinansowane  ze  środków funduszy  muszą  bezwzględnie  wpisywać  się 

w założenia dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym.

Cele strategiczne powinny być podstawą do sporządzenia długo-, średnio- i krótkoterminowych 

planów działań, których priorytety znajdą się w postaci konkretnych zadań na poszczególne lata.

1.2. Metodyka opracowania

W pracach  nad  niniejszym dokumentem wypracowano  tzw.  Matrycę  Logiczną  Projektu.  Matryca 

logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia 

i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami.
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Struktura  matrycy  logicznej  została  tak  zaprojektowana,  aby skłonić  twórców projektu  do 

przedstawienia logicznego związku między działaniami,  a celami,  których realizacji  one służą. Przy 

konstruowaniu matrycy logicznej posłużono się diagnozą oraz wynikami analizy SWOT. Opracowano 

problemy, a następnie na ich podstawie cele strategiczne.

Matryca logiczna służy nie tylko do syntetycznego przedstawienia projektu, ale również sama 

w sobie jest narzędziem podnoszenia jego jakości. Dzięki takiej metodzie zaplanowane cele wykazują 

związek przyczynowo-skutkowy między działaniami zmierzającymi do ich osiągnięcia, a ich efektami 

będącymi jak najbardziej oczywistymi i prawdopodobnymi.
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II.  DIAGNOZA  SYTUACJI  SPOŁECZNO  -  GOSPODARCZEJ  GMINY  PAPOWO 

BISKUPIE

Przedstawiona w poniższych podrozdziałach  diagnoza stanu sytuacji  społeczno-gospodarczej to 

pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju Gminy Papowo Biskupie, stanowiąca jej integralną część. 

Dane  w  niej  zawarte  współtworzą  materiał  informacyjny  służący  do  przeprowadzenia  analizy 

uwarunkowań  rozwojowych  Gminy.  W  pracach  nad  Diagnozą  zastosowano  metodę  analityczno  – 

opisową,  z  zastosowaniem tabel  i  wykresów obrazujących  zmiany trendów w czasie  i  na  tle  gmin 

sąsiednich. 

1. Rys historyczny (wartości historyczne i kulturowe)

Historia gminy Papowo Biskupie jest bogata i różnorodna, o czym świadczą obiekty w krajobrazie gminy 

oraz potwierdzają liczne źródła historyczne. Niewątpliwie przeszłość tych okolic silnie związana jest 

z ziemią chełmińską, pośrodku której są położone.

Nazwa  miejscowości  (od  której  pochodzi  określenie  gminy),  w  najstarszych  dokumentach 

występuje   jako  Popouwo,  Papow, Papaw,  Papa.  Nie  jest  znana  dokładnie  etymologia  tej  nazwy.1 

„Zarys historyczno-statystyczny Diecezji Ziemi Chełmińskiej” z 1928 roku2 wskazuje iż pojawiła się ona 

w chwili przejścia na własność duchowną - biskupów płockich. Przydomek „biskupie” dostało Papowo 

po 1505 roku, kiedy przeszło na własność stolicy biskupstwa chełmińskiego. Od tego momentu zaczyna 

być upowszechniana nazwa Papowo Biskupie.  W mapach pochodzących z IX  i  początku X wieku, 

w  północnej  części  miejscowości  Papowo  pojawiała  się  domena  Papowo,  która  dziś  stanowi 

nieodłączną część miejscowości gminnej.

Pierwsza wzmianka o Papowie w źródłach pisanych pochodzi z tzw. Dokumentu łowickiego z 5 

sierpnia 1222 roku. Dokument mówi o nadaniu księcia Konrada Mazowieckiego oraz biskupa płockiego 

Giedka dla biskupa Christiana w ziemi chełmińskiej.3 W kolejnych latach osada została przejęta przez 

Krzyżaków, którzy to na przełomie XIII i XIV wieku wybudowali w niej zamek otoczony dwiema fosami 

(siedziba  komturstwa,  później  wójtostwa  zakonnego).  W  zamku  mieściły  się:  kapitularz,  kaplica, 

refektarz, pokoje mieszkalne na pierwszym piętrzę oraz w ostatniej kondygnacji spichlerze. Przy zamku 

znajdowało się przedzamcze z budynkami administracyjnymi i gospodarczymi. 

1 W. Rozynkowski, „ Średniowieczne Dzieje Papowa Biskupiego”, Papowo Biskupie, 1995, str. 6.
2  „Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny”, Kuria Biskupia,  Pelplin 1928 r., str. 175.
3 W. Rozynkowski, „Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie”, Papowo Biskupie, 1996, str. 8.
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Ryc. 1 i 2. Ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim
Autor: P. Sikorska

W  czasie,  w  którym  powstał  zamek,  pobudowano  w  Papowie  kościół  murowany  p.w.  św. 

Mikołaja.  „Parafię papowską zalicza ks. Kujot do najstarszych na ziemi chełmińskiej  i  wnioskuje,  że 

obejmowała  ona  pierwotne  obszary  późniejszych  parafii  chełmżyńskiej,  czyścieńskiej,  lisewskiej 

i prawdopodobnie także płużnickiej. Pierwszy pleban miejscowy zachodzi pod rok 1284.”4 

    

Ryc. 3 i 4. Kościół w Papowie Biskupim
Autor: P. Sikorska

Niewątpliwie na terenie miejscowości istniały też inne zabudowania mieszkalno - gospodarcze 

m.in. karczma, kuźnia oraz młyn z wiatrakiem. Papowo przeżywało w tym okresie prawdziwy rozkwit. 

Rozwój  gospodarczy  nastąpił  także,  na  ziemiach  przyległych  w  średniowieczu  do  komturstwa 

papowskiego,  a dziś  będących częścią  gminy Papowo Biskupie. Były  na nich folwarki  (m.in.  Nowy 

Dwór,  Staw),  dobra  rycerskie  (m.in.  Bartlewo,  Falęcin,  Jeleniec)  oraz  wsie  czynszowe  (Dubielno, 

Falęcin, Staw, Zegartowice).
4 Op. Cit. „Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno - statystyczny”…,  str.175.
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Ryc. 5 i 6. Dwór miejscowości Nowy Dwór i pałac w Niemczyku.
Autor: P. Sikorska

   

Ryc. 7 i 8. Pałace (kolejno od lewej strony) w miejscowościach Dubielno -Bucmanówka i Kucborek.
Autor: P. Sikorska

    

Ryc. 9 i 10. Pałace (kolejno od lewej strony) w miejscowościach Jeleniec i Storlus.
Autor: P. Sikorska

Zamek papowski został częściowo zburzony i spalony w XV wieku na rozkaz króla Kazimierza 

Jagiellończyka. Kolejne zniszczenia przyniosła w XVII w. rozbiórka kamienia, służącego jako budulec 

dla powstającego seminarium duchownego w Chełmży oraz w wieku XIX przez miejscową ludność. Do 
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dnia  dzisiejszego pozostały  jedynie  fragmenty murów fortyfikacji  i  zarys  fosy. Rekonstrukcję  zamku 

papowskiego przedstawił w swoich pracach dr Konrad Steinbrecht, niemiecki konserwator zabytków, 

jeden z głównych inicjatorów przy renowacji i wieloletni opiekun zamku w Malborku. Od 2005 roku na 

zamku  prowadzone  są  badania  archeologiczne  pod  kierunkiem  archeologów  z  Fundacji  „Ureusz”. 

Owocem  ich  prac  oraz  współpracy  z  Lokalną  Grupą  Działania  Ziemia  Gotyku,  jest  projekt 

zagospodarowania zamku i terenów podzamcza.

Kościół poddawany wielu remontom i renowacjom służy parafianom w nieco zmienionym od 

pierwotnego kształcie. Głównymi zmianami przeprowadzonymi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat są 

usunięcie  belek  stropowych  wewnątrz  kościoła  oraz  budowa  murowanej  wieży  na  fundamentach 

i podstawie pierwszego piętra - wieży starej drewnianej. Cennymi elementami wyposażenia świątyni są: 

dwie kropielnice z XIV w., spiżowy dzwon z ok. 1370 r., drewniany relikwiarz z XV w., trzy drewniane 

rzeźby: Madonny z Dzieciątkiem Jezus, św. Katarzyny i św. Barbary z XVI w. obraz św. Huberta oraz 

monstrancja.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż Papowo Biskupie leżało niegdyś na głównej trasie między 

Toruniem – Grudziądzem – Kwidzynem i Malborkiem. Szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren 

gminy (Chełmża – Papowo, Papowo –Storlus, Chrapice – Wrocławki – Niemczyk) były w średniowieczu 

głównymi szlakami komunikacyjnymi Ziemi Chełmińskiej. Nimi prowadziła poczta krzyżacka z Torunia 

do Malborka, o czym świadczą pieczęcie komturów papowskich na listach przekazywanych między tymi 

ośrodkami oraz oznaczenia na mapach.

Długą historię posiada oświata na terenie gminy - pierwsza szkoła, mieściła się przy kościele 

parafialnym. Istnieją podejrzenia, iż jej geneza sięga średniowiecza. Przełom w rozwoju oświaty nastąpił 

w XIX wieku, kiedy to zaczęły powstawać szkoły świeckie w Dubielnie, Niemczyku, Papowie, Stawie 

i Zegartowicach. W okresie międzywojennym największą szkołą w regionie była szkoła w Dubielnie.

W latach 70-tych XX wieku likwidacji poddano szkoły w Stawie i Niemczyku, a dzieci dojeżdżały do 

szkoły w Papowie i Dubielnie. W wyniku reformy oświaty w latach 90-tych, szkoła w Papowie została 

przekształcona  w  gimnazjum  gminne.  Działalność  szkół  podstawowych  utrzymano  w  Dubielnie 

i Zegartowicach.

W najstarszych źródłach historycznych pojawiają się wzmianki o szpitalu przy parafii w Papowie 

Biskupim.  W okresie  międzywojennym  istniała  już  tylko  izba  porodowa  w  przybudówce  dzisiejszej 

organistówki, o czym świadczy krzyż, wiszący od strony północnej tegoż budynku. Obecnie jedynym 
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obiektem  służby  zdrowia  na  terenie  gminy  jest  Gminny  Ośrodek  Zdrowia,  prowadzący  działalność 

w dawnej szkole w miejscowości Papowo Biskupie. 

Świadkami  skomplikowanej  historii  gminy  są  m.in.  dawne zabudowania  folwarczne,  pałace, 

dwory  z  pozostałościami  zespołów  parkowych  oraz  gospodarstwa  gburskie.  Na  14  miejscowości 

gminnych  tylko  w jednej  -  w  Foglowie  -  nie  wybudowano  nigdy  zespołu  dworskiego  ani  folwarku. 

Niemniej można tutaj zaliczyć pozostałości takiego zespołu w miejscowości Młyniec, która dziś stanowi 

część Folgowa.

Ciekawymi obiektami są piwnice: przy plebanii i przy zamku, ruiny młyna oraz figurki i krzyże na 

skrajach  miejscowości  (pochodzące  z  XIX  i  początku  XX w.).  Przedmioty  te  są  nie  tylko  ważnym 

elementem historii gminy, ale stanowią nieodłączny kawałek jej wyjątkowego krajobrazu. 

Ważnym  podkreślenia  jest  to,  iż  gmina  Papowo  Biskupie  posiada  liczne  nieprzebadane 

stanowiska archeologiczne głównie nad jeziorem Papowskim i w Jeleńcu (szaniec w Żyglądzie oraz 

szaniec w Jeleńcu).  Jednym z dowodów „bogactwa” historycznego są wykopane w 1995 roku, na polu 

w Papowie - urny z prochami z okresu przed naszą erą.

2. Położenie administracyjne i geograficzno-ekonomiczne oraz środowisko przyrodnicze 

gminy

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina  Papowo  Biskupie  jest  położona  w  środkowo-zachodniej  części  województwa  kujawsko-

pomorskiego, w granicach powiatu chełmińskiego. 
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Ryc.11. Położenie gminy Papowo Biskupie
źródło: http://www.zamek.malbork.com.pl/index.php?m=03&p=06 z dnia  5.06.2008 R.

W świetle fizyczno-geograficznego podziału Polski (J. Kondrackiego, 1998), obszar gminy leży 

na prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (315), obszarze 

makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1), w mezoregionie Pojezierze Chełmińskie. 

Według podziału na jednostki geomorfologiczne R. Galona, omawiany obszar znajduje się w obrębie 

Wysoczyzny Chełmińskiej.

Pod  względem  administracyjnym  graniczy:  od  północy  z  gminą  Stolno,  od  północnego  - 

wschodu z gminą Lisewo, od południa i południowego - wschodu z gminą Chełmża oraz od zachodu 

z gminą Kijewo Królewskie.

Gmina ma obszar 70,44 km², stanowi 13,35% powierzchni powiatu i  dzieli  się na 8 sołectw 

obejmujących  łącznie  14  miejscowości  (  w  tym  7  popegeerowskich).  W skład  gminy  wchodzą 

następujące miejscowości:  Dubielno,  Falęcin,  Firlus,  Folgowo, Jeleniec, Kucborek, Niemczyk, Nowy 

Dwór Królewski, Papowo Biskupie, Staw, Storlus, Wrocławki, Zegartowice i Żygląd.

2.2. Budowa geologiczna

Analizowany teren posiada zróżnicowaną budowę geologiczną, lecz na powierzchni  całego obszaru 

zalegają osady czwartorzędowe. Są to osady lodowcowe,  wodnolodowcowe, rzeczne, jeziorne oraz 

biogeniczne.  Ich  miąższość  jest  znaczna,  lokalnie  przekracza  150  m.  Niewielkie  złoża  kruszywa 
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znajdują się w rynnie Browiny i wykorzystywane są na potrzeby lokalne. Podobnie ubogie złoża torfów 

i kredy jeziornej mają znaczenie lokalne.

2.3. Rzeźba terenu oraz gleby

Podstawową formą rzeźby terenu na obszarze gminy jest, utworzona przez cofający się lądolód rzeźba 

młodoglacjalna.  Charakterystyczna  dla  krajobrazu  większości  tego obszaru płaska,  miejscami  lekko 

falista wysoczyzna morenowa, zbudowana jest z gliny zwałowej lub piasków gliniastych. Wysoczyznę 

urozmaicają płytkie doliny wód roztopowych oraz zagłębienia wytopiskowe, a także niewielkie pagórki 

morenowe (średnio 80 - 90 m n.p.m.). 

Ukształtowanie rzeźby tego terenu stwarza dogodne warunki dla gospodarki rolnej. Zwłaszcza 

rozległe płaskie powierzchnie od wieków sprzyjały rozwojowi rolnictwa. 

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 wynosi 93,8 pkt, na 100 możliwych i jest jednym z najwyższy spośród 

gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Ryc. 12. Panorama Papowa Biskupiego od strony północno-zachodniej
Autor: P. Sikorska
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2.4. Warunki klimatyczne

Gmina Papowo Biskupie leży w części  Niżu Polskiego, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego - 

przejściowego od klimatu oceanicznego Europy Zachodniej  do kontynentalnego Europy Wschodniej 

i Azji. 

W regionalizacji  rolniczo-klimatycznej  R. Gumińskiego(1948) obszar   znajduje się w dzielnicy 

bydgoskiej. Dzielnicę  bydgoską  charakteryzują  wyższe  opady  (średnio  550  mm),  ponad  100  dni 

z przymrozkami, krótszy czas zalegania pokrywy śnieżnej (40-60 dni) i krótszy okres wegetacji (210-215 

dni).

Przeważają wiatry z kierunków: zachodniego i południowo-zachodniego (ponad 40% częstości). 

Znaczny jest udział (ponad 10%) wiatrów wschodnich, przypadających głównie na miesiące zimowe. 

Najrzadziej  występują  wiatry  z  kierunków:  południowego,  północnego  i  północno-wschodniego. 

Z  wiatrami  z  sektora  zachodniego  wiąże  się  napływ  powietrza  pochodzenia  atlantyckiego,  zawsze 

wilgotnego, w zimie ciepłego i powodującego odwilże, a w lecie chłodnego. Tym masom towarzyszy 

pochmurna pogoda, opady deszczu lub mżawki oraz często mgły.

Termiczne pory roku trwają średnio: lato (średnia dobowa temperatura powietrza powyżej 15ºC) 

trwa przez ok. 90 dni,  jesień (temperatura średnia dobowa pomiędzy 15 a 5ºC) około 60 dni, zima 

(średnia dobowa temperatura powietrza poniżej 0ºC) przez około 91 dni, a wiosna (temperatura średnia 

dobowa pomiędzy 5 a 15ºC ) średnio 60 dni. Przedzimie, jak i przedwiośnie trwają około miesiąca.

2.5. Warunki hydrologiczne

W ujęciu hydrologicznym obszar gminy znajduje się w dorzeczu dolnej Wisły, w zlewniach jej dwóch 

dopływów: zachodnia i  południowa część gminy znajduje się w zlewni Browiny, zwanej także Frybą 

(częściowo w zlewni  Strugi  Papowskiej  -  dopływu Browiny),  natomiast  północna i  wschodnia  część 

gminy leży w zlewni Kanału Głównego, a ściśle jego dopływu - Strugi Żaki.

Charakteryzowany obszar jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Występują na nim 

dwa jeziora rynnowe Papowskie i Jeleniec. Największym jest rynnowe jezioro Papowskie o powierzchni 

35,6 ha, długości 1850 m i szerokości 240 m. Jezioro ulega naturalnej degradacji w następstwie jego 

intensywnej eutrofizacji. Nieco mniejszą powierzchnię - 30,5 ha ma jezioro Jeleniec, także znajdujące 

się w stadium zaawansowanej degradacji. Intensywny proces degradacji zwiększają nawozy spływające 

do wód jeziornych z okolicznych pól uprawnych. Wody jezior są pozaklasowe.
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Duże znaczenie dla retencji wód mają występujące wśród pól niewielkie „oczka wodne", lokalne 

mokradła i podmokłości. 

Ryc. 13. Jezioro Papowskie
Autor: P. Sikorska

2.6. Fauna i flora

Szata  roślinna  na  obszarze  gminy  wykształciła  się  w  większości  dopiero  po  wycofaniu  ostatniego 

zlodowacenia. Jest wynikiem swoistej rzeźby terenu, rozmieszczenia zasobów wodnych i od ok. 5 tys. 

lat,  działalności  człowieka.  Działalność antropogeniczna sprawia,  że  naturalne lasy i  łąki  ostały  się 

jedynie na terenach bezwartościowych rolniczo. 

Z  przyrodniczego  punktu  widzenia  niezwykle  ważnym  elementem  środowiska  naturalnego 

charakteryzowanego  obszaru  są  lasy.  Zważywszy  na  żyzne  gleby,  lasy  zostały  wykarczowane 

w początkach gospodarki rolnej tego obszaru. Obecnie lasy zajmują zaledwie 32,5 ha i znajdują się 

głównie  w  dolinie  Browiny.  Stopień  lesistości  gminy  Papowo  -  0,5%  należy  do  najniższych 

w województwie kujawsko-pomorskim.

Zdecydowanie większa cześć lasów należy do Skarbu Państwa, zaledwie 2 ha są w posiadaniu 

osób fizycznych.

Tab. 1. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie gminy Papowo Biskupie

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia w ha
Ogółem lasy i grunty leśne 32,8

1. Lasy ogółem 32,5
2. Grunty leśne publiczne ogółem 30,8
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2.1. Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 30,8
2.1.1. Grunty  leśne  publiczne  Skarbu  Państwa  w  zarządzie  lasów 

Państwowych
17,8

3. Grunty leśne prywatne 2,0
Źródło: GUS,2007

Na  bezleśnych  obszarach  wysoczyzn  morenowych  głównymi  enklawami  zieleni  są  parki 

podworskie.  Poza  znaczeniem  historycznym  i  kulturowym,  jako  element  zespołów  dworsko  – 

parkowych, pełnią funkcję ekologiczną, wzbogacają i urozmaicają środowisko przyrodnicze i krajobraz 

wiejski. Wraz z układami wodnymi wewnątrz nich, drzewostany parków wywołują korzystny mikroklimat, 

poprawiając uwilgotnienie gleb, regulują stosunki wodne oraz zwiększają różnorodność i atrakcyjność 

krajobrazu.

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 Żygląd (1,0 ha).

Ponadto na obszarach pól i  łąk uprawnych, w obniżeniach terenowych, występują skupienia 

zieleni  niskiej  i  wysokiej  w  postaci  zadrzewień  śródpolnych  i  śródłąkowych.  Stanowią  one  obszary 

naturalnej retencji wód, jak również są miejscami bytowania i rozrodu gatunków fauny i drobnej flory. 

Wraz z zadrzewieniami szpalerowymi (np. wzdłuż dróg) powstrzymują degradacje gleb, mają znaczenie 

wiatrochronne i wodochłonne.

Zwierzętami zamieszkującymi teren gminy są sarny, lisy i zające. Ponadto spotkać tu można 

ponad  kilkanaście  gatunków  chrząszczy.  Licznie  występują  bociany  białe.  W  pobliżu  zbiorników 

wodnych zamieszkuje ptactwo wodne  m.in. łyski i łabędzie. Latem zobaczyć można czaple i żurawie.

2.7. Zasoby środowiska przyrodniczego podlegającego ochronie

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: najczęściej  są to pojedyncze, wiekowe 

drzewa lub ich skupienia: 8 dębów w parku we wsi Falęcin, 3 dęby w parku we wsi Jeleniec, 2 drzewa 

(buk pospolity i robinia akacjowa) w parku we wsi Zegartowice, 3 drzewa (2 dęby) w parku we wsi Nowy 

Dwór, 2 dęby w parku koło dworu i ruin zamku w Papowie Biskupim, dąb szypułkowy we wsi Dubielno, 

4 drzewa (2 dęby szypułkowe i 2 buki pospolite) w parku w miejscowości Jeleniec.
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Należy  podkreślić,  iż  zasoby  środowiska  nie  są  w  pełni  sklasyfikowane  i  realne  są 

przypuszczenia,  iż  znacznie  więcej  obiektów  przyrodniczych  w  granicach  gminy  Papowo  Biskupie 

powinno być podanych ochronie.

Parki przydworskie w Falęcinie, Jeleńcu, Niemczyku, Nowym Dworze, Storlusie, Wrocławkach 

i  Zegartowicach wpisane są do rejestru zabytków i  podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów 

o ochronie dóbr kultury. 

Ponadto ważne i ciekawe są ciągi szpalerowych zadrzewień wzdłuż dróg m.in. Zegartowice–

Papowo,  Papowo–Dubielno,  Papowo-Firlus.  Pomimo  niezaprzeczalnych  korzyści,  jakie  stwarzają 

w środowisku i  oficjalnej ochronie,  są one nieustannie dewastowane i  z roku na rok stan ich ulega 

pogorszeniu.

2.8. Identyfikacja problemów

Środowisko  gminy  miejscami  zagrożone  jest  zanieczyszczeniami  oraz  hałasem  wynikającym 

z przebiegającej  na odcinku ok.  8 km, drogi  krajowej  nr  1.  Niebezpieczeństwo stanowi także duża 

intensywność  rolnictwa  -  spływ  nawozów  powodujący  przyspieszoną  eutrofizację  jezior.  Otwarte 

przestrzenie nieposiadające naturalnych granic, w postaci lasów i zadrzewień, są narażone na susze, 

pożary  i  wywiewanie  oraz  spływy  powierzchniowe.  Ponadto  poważny  problem  stanowią  dzikie 

wysypiska śmieci.

3. Sfera społeczna

Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju oraz samorządowa polityka społeczna zależy przede wszystkim 

od rozpoznania problemów ludnościowych i złożoności polityki ludnościowej.

Ustalenie zależności i powiązań polityki ludnościowej i polityki społecznej oraz przełożenie tych 

zależności  na  grunt  lokalny,  pozwala  dostrzec  zmiany  zachodzące  w  strukturze  społecznej  oraz 

poszukiwać najskuteczniejszych środków kształtowania tych zmian bądź ich łagodzenia.

Punktem wyjścia  dla  właściwie  prowadzonej  samorządowej  polityki  społecznej,  jak  również 

lokalnej strategii rozwoju, winny być informacje demograficzne pozwalające określić profil społeczno-

demograficzny ludności oraz opis procesów społecznych zachodzących w danej społeczności.
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3.1. Wielkość populacji 

Gmina Papowo Biskupie jest jedną z najmniejszych gmin województwa kujawsko – pomorskiego. Na 

powierzchni 70 km² zamieszkuje  4,44 tys. osób.  Mieszkańcy omawianej gminy stanowią 0,2% ludności 

województwa i 8% ludności powiatu chełmińskiego. 
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Wyk. 1.  Liczba ludności w gminach powiatu chełmińskiego w 2007 roku
Źródło: GUS, 31.12. 2007 r.

Najludniejszą  miejscowością  w  gminie  jest  Papowo  Biskupie  liczące  733  osób,  następnie 

Zegartowice, Dubielno i Jeleniec po ok. 500 osób. Najmniej mieszkańców posiada Kucborek i Staw – 

kolejno  63  i  101  osób.  Szczegółowe  informacje  o  rozmieszczeniu  ludności  w  gminie  znajdują  się 

w tabeli nr 2.

Tab.2. Liczba ludności gminy Papowo Biskupie  według miejscowości (stan na 31.03.2008 r.)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba Kobiety Mężczyźni
1. LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM 4511 2263 2248
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2. Papowo Biskupie 733 375 358
3. Dubiello 501 248 253
4. Falęcin 384 188 196
5. Filus 234 122 112
6. Folgowo 144 68 76
7. Jeleniec 500 243 257
8. Kucborek 69 26 43
9. Niemczyk 284 143 141
10. Nowy Dwór Królewski 174 83 91
11. Staw 101 51 50
12. Storlus 288 148 140
13. Wrocławki 283 135 148
14. Zegartowice 504 274 230
15. Żygląd 312 159 153

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego Papowo Biskupie

Gminy Papowo Biskupie nie charakteryzują skokowe zmiany ludności, typowe dla miejscowości 

podmiejskich. W ostatnich latach wskaźnik dynamiki liczby mieszkańców zmieniał się zaledwie o kilka 

procent. Tak niewielkie wahania są spowodowane naturalną tendencją prokreacyjną, wywołaną niżami 

i wyżami demograficznymi. Należy jednak podkreślić, iż statystyki GUS podają wartości zgodne z liczbą 

zameldowań, nie uwzględniają natomiast emigrantów zarobkowych, których liczba znacznie zwiększyła 

się od 2004 roku.
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Wyk. 2. Dynamika zmian liczby ludności w gminie Papowo Biskupie
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 63 os/km², jest to charakterystyczna, przybliżona 

gęstość dla gmin typowo rolniczych obszarów Pomorza. W  powiecie chełmińskim gęstość zaludnienia 
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wynosi  98  os/km²,  w  województwie  kujawsko-pomorskim  115  os/km²,  gminy  wiejskie  tegoż 

województwa - 51 os/km²,  w Polsce ogółem występują 124 os/km², a w gminach wiejskich w kraju 54 

os/km².

Około 12% (tj. 524 os.) ludności gminy Papowo Biskupie to osoby niepełnosprawne5 o różnym 

stopniu niepełnosprawności (w Polsce około 14,3% ogólnej populacji). Ponad 70% z tej grupy (tj. 368 

os.),  posiada  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  a  więc  są  to  osoby  niepełnosprawne  prawnie. 

Pozostałe 30% to niepełnosprawni tylko biologicznie, tzn. iż w swojej subiektywnej ocenie odczuwają 

ograniczenie wykonywania podstawowych czynności -  nie posiadają jednak właściwego orzeczenia. 

3.2. Struktura wieku i płci mieszkańców gminy Papowo Biskupie

Wiek  jest  jednym  z  podstawowych  elementów  struktury  demograficznej  ludności,  wpływającym  na 

przebieg procesów demograficznych.  Z tego względu podział  ludności  na określone grupy wiekowe 

odgrywa pierwszoplanową rolę przy prowadzeniu wszelkich analiz demograficznych.

Kształt  piramidy  wieku  gminy  wskazuje  na  niewystarczającą  zastępowalność  pokoleń 

z  wyraźnie  zaznaczonymi  okresami  wyżów  i  niżów  demograficznych.  Jest  to  wynikiem 

charakterystycznych dla Polski, wspomnianych wcześniej wyżów i niżów demograficznych, będących 

wynikiem bogatej historii kraju oraz wiążących się z tym zmian demograficznych, a także spadku liczby 

urodzeń. Należy się spodziewać, że w przyszłości piramida przybierze kształt stagnacyjnej, a w dalekiej 

przyszłości kształt progresywny.

W strukturze  płci  widoczna  jest  znaczna  przewaga  chłopców nad  dziewczynkami  w  wieku 

przedprodukcyjnym,  niewielkie  odwrócenie  w  grupie  produkcyjnej  i  zdecydowana  przewaga  kobiet 

wśród osób w wieku poprodukcyjnym.

5 Spis Powszechny Ludności 2002 r.
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Struktura wieku ludności w gminie Papowo 
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Wyk. 3. Piramida wieku i płci mieszkańców gminy Papowo Biskupie
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

Struktura  ludności  według  płci  ogółem jest  wyrównana.  Współczynnik  feminizacji  w  gminie 

wynosi  101  kobiet  na  100  mężczyzn.  Jest  to  wskaźnik  korzystniejszy  niż  odpowiedni  w  powiecie, 

województwie i kraju (w powiecie chełmińskim przypada 105 kobiet na 100 mężczyzn, w województwie 
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kujawsko-pomorskim wskaźnik ukształtował się na takim samym poziomie jak w kraju tj. 107 kobiet na 

100 mężczyzn).

Pomimo  ogólnej  krajowej  tendencji  spadkowej  wśród  zawieranych  małżeństw,  w  gminie 

Papowo Biskupie jest ona nadal dość wysoka. Należy jednak dodać, iż coraz częściej są to małżeństwa 

wyłącznie cywilne. Bardzo częstym zjawiskiem jest też życie w związkach nieformalnych.

Tab. 3. Wybrane wskaźniki  społeczne w gminie Papowo Biskupie

Wyszczegól-
nienie 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

Współczynnik 
feminizacji 101,3 102,7 100,9 100,2 100 100 100 99 101 101

Małżeństwa na 
1000 

mieszkańców
6,2 6,6 6,9 5,9 6,2 3,9 6,6 5,7 6,1 6,2

Źródło: GUS

Podstawowy podział  społeczeństwa pod względem wieku to  podział  na trzy grupy:  ludność 

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.

Wśród  mieszkańców  gminy  Papowo  Biskupie  dominującą  grupę  stanowią  osoby  w  wieku 

produkcyjnym - 63,4%6 ogółu ludności (ich liczba powoli,  ale systematycznie wzrasta). W grupie tej 

znajdują się obecnie roczniki z wyżu demograficznego lat 50-tych oraz echa wyżu demograficznego 

z  początku  lat  80-tych.  Najmniejszy  odsetek  to  osoby  w wieku  poprodukcyjnym -  13,23%.  Należy 

spodziewać się, iż za kilka do kilkunastu lat, sytuacja ta ulegnie odwróceniu. W wiek poprodukcyjny 

wejdą wspomniane wyże demograficzne, natomiast w wiek produkcyjny osoby z niżu demograficznego. 

Dane  wskazują  również  na  niepokojące  zjawisko  zmniejszania  się  liczby  osób  w  wieku 

przedprodukcyjnym (spowodowane niewielkim przyrostem naturalnym) oraz stały wzrost liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym.

6 Stan na 31.12.2007 r.

27



Struktura ekonomicznych grup wieku w gminie Papowo Biskupie
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Wyk. 4. Struktura ekonomicznych grup wiekowych w gminie Papowo Biskupie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźnik  obciążenia  ekonomicznego  w  ostatnich  latach  ulega  wyraźnym  deformacjom. 

Obciążenie  ludności  w  wieku  nieprodukcyjnym  (przedprodukcyjny  +  poprodukcyjny),  na  100  osób 

w wieku produkcyjnym maleje.

Niemniej  gmina  Papowo  Biskupie  na  tle  powiatu  chełmińskiego  ogółem,  wygląda  w  tym 

względzie  bardzo  dobrze.  Wyraźnie  niekorzystnie  przedstawia  się  obciążenie  ludności  w  wieku 

przedprodukcyjnym, ludnością w wieku poprodukcyjnym.

Tab.4. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002 -2006

Grupy wiekowe 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Powiat 

chełmiński 
ogółem 2007

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym

68,3 65,2 62,6 61,2 58,9 57,5 56,1

Ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym

46,2 48,1 49,5 52,5 55,2 57,2 61,2

Ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym

21,6 21,2 20,7 21,1 21,0 21,0 21,3

 Źródło: GUS
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3.3. Poziom wykształcenia mieszkańców gminy Papowo Biskupie

Ważnym elementem socjologicznym w planowaniu dalszego rozwoju gminy jest analiza wykształcenia 

mieszkańców, wpływająca pośrednio na ich stan świadomości i wynikające z tego wszelkie działania 

społeczne i gospodarcze.

Ponieważ brakuje aktualnych danych dotyczących wykształcenia mieszkańców przedstawiono 

wyniki Spisu Powszechnego z 2002 roku.

Mieszkańcy gminy charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia. Osób z wykształceniem 

wyższym jest zaledwie 2,6% (tj.  86 osób) natomiast w kraju wskaźnik ten wynosi  około 10,2% (na 

podstawie danych GUS 2002 NSP), a w województwie kujawsko-pomorskim 7%. Wykształcenie średnie 

posiada  15,6%,  a  zasadnicze  zawodowe 31% ogółu.  Przeważająca  grupa  ludności  gminy  posiada 

wykształcenie podstawowe ukończone lub nieukończone – 50,8%.

Ogólnie lepiej  wykształcone w gminie są kobiety.  Stanowią one 55% wśród osób z wykształceniem 

wyższym i 60% osób z wykształceniem policealnym i średnim. Należy jednak zauważyć, że przeważają 

one także w grupie z wykształceniem podstawowym ukończonym i nieukończonym 54,2% (taki poziom 

wykształcenia  występuje  w  starszych  grupach  wiekowych).  Wśród  mężczyzn  najwięcej  jest  osób 

z wykształceniem zawodowym - 62%. 
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Wyk.5. Wykształcenie mieszkańców gminy Papowo Biskupie w 2002 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Niski  poziom  wykształcenia  mieszkańców  gminy  przyczynia  się  do  mniejszych  szans  na 

znalezienie dobrze płatnej pracy oraz do występowania wysokiej stopy bezrobocia w gminie i odwrotnie: 

małe  szanse  znalezienia  pracy  i  wysoka  stopa  bezrobocia  powodują,  że  niska  jest  motywacja  do 

podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia w gminie. Wartym pokreślenia jest, iż dotychczas zauważalne 

trendy zmieniają charakter i przybywa osób wykształconych w gminie.

3.4. Ruch naturalny i migracyjny ludności

Na kształtowanie się struktury demograficznej w istotny sposób wpływa ruch naturalny ludności tzn. 

szereg  zjawisk  społeczno-demograficznych,  takich  jak  urodzenia,  zgony,  małżeństwa,  rozwody, 

związanych  z  procesami  naturalnej,  biologicznej  reprodukcji  społeczeństwa.  W  analizie  ruchu 

naturalnego podstawowe znaczenie ma analiza urodzeń i zgonów.

W przeciągu ostatnich lat na charakteryzowanym obszarze zauważalny jest wyrównany poziom 

urodzeń ok. 11 urodzeń na 1000 osób oraz nieznacznie, lecz regularnie spadający wskaźnik zgonów 

wynoszący 2006 roku 7,7 zgonów na 1000 mieszkańców gminy. Dynamika w stosunku do roku 2000 to 

83%. Przyrost naturalny ulega wahaniom z ogólną, niewielką tendencją wzrostową.

Intensywność ruchu naturalnego wyraża przyrost naturalny będący różnicą liczby urodzeń i zgonów.

Ruch naturalny ludności w Gminie Papowo Biskupie
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Wyk. 6. Ruch naturalny w gminie Papowo Biskupie
Źródło: GUS
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Demograficzne starzenie się ludności staje się powszechnym zjawiskiem w skali całego świata, 

także  Polski.  Z  prognoz  demograficznych  oraz  badań  J.Z.Holzera  wynika,  że  szczególnie  istotny 

przyrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym nastąpi po roku 2015, gdy w wiek emerytalny wejdą 

liczne roczniki wyżu demograficznego z lat 50-tych.7

W 2010 roku będzie około 5 mln osób starszych (osoby powyżej 65 roku życia), które stanowić 

będą 13% całej populacji. Prognozy na rok 2020 zakładają, że udział ludzi starszych wśród Polaków 

będzie wynosił 17,4%. Wzrośnie procentowy udział roczników najstarszych w ogólnej liczbie populacji – 

co czwarta osoba starsza będzie miała co najmniej 80 lat. 

Drugim ważnym, wpływającym na liczbę mieszkańców gminy Papowo Biskupie elementem, jest 

ruch migracyjny. Saldo migracji obrazuje różnicę pomiędzy napływem, a odpływem ludności. Poprzez 

napływ  rozumie  się  zameldowania  na  pobyt  stały  w  gminie.  Przez  odpływ  należy  rozumieć 

wymeldowania z pobytu stałego w gminie (zameldowania w innej jednostce na pobyt stały).

W gminie Papowo Biskupie zauważalne jest dodatnie saldo migracji w ruchu wewnętrznym (tj. 

w granicach administracyjnych kraju) i widoczne od dwóch lat, niewielkie ujemne saldo migracji w ruchu 

migracyjnym zewnętrznym/zagranicznym.

Nie jest to jednak rzeczywisty obraz ruchów ludności w tej gminie. Od chwili otwarcia granic 

przez  niektóre  kraje  Unii  Europejskiej,  wielu  mieszkańców gminy  wyjechało  w poszukiwaniu  pracy. 

Wyjazdy te są jednak wciąż, w większości nieformalne tzn. osoby wyjeżdżające zakładają powrót za 

kilka lat, w związku z czym nie wymeldowują się z dotychczasowego miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym nie jest możliwe przedstawienie dokładnych statystyk, dotyczących 

tego problemu.

Tab. 5. Saldo migracji na terenie gminy Papowo Biskupie

Saldo migracji 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
W ruchu wewnętrznym

Ogółem -29 -56 3 0 -4 15 -5 19
Mężczyźni -6 -28 2 -9 -3 8 3 3

Kobiety -23 -28 1 9 -1 7 -8 16
Zagranica

Ogółem 0 0 0 0 0 0 -2 -8
Mężczyźni 0 0 0 0 0 0 -2 -4

Kobiety 0 0 0 0 0 0 0 -4
Źródło: GUS

7 J. Z. Holzer, Demograficzne uwarunkowania rozwoju Polski, „Wiadomości Statystyczne”, 2001r. nr 1
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3.5. Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Papowo Biskupie

Ludność  aktywna  zawodowo  to  wszyscy  pracujący  zawodowo (pracodawcy,  pracownicy  najemni, 

pracujący  na  własny  rachunek,  nieodpłatnie  pomagający  członkowie  rodzin)  oraz  zarejestrowani 

bezrobotni. Do ludności  aktywnej  zawodowo nie  zalicza się  uczniów odbywających naukę zawodu, 

gospodyń domowych i osób żyjących wyłącznie z kapitału. Z powodu braku pełnego obrazu grupy ludzi 

aktywnych  zawodowo,  w  niniejszym  dokumencie  przedstawiono  liczbę  osób  bezrobotnych  oraz 

uproszczoną stopę bezrobocia w gminie Papowo Biskupie.

Właściwym obrazem przedstawiającym problem bezrobocia jest stopa bezrobocia tzn. stosunek 

liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. W odniesieniu do gminy, brak jest 

danych dotyczących liczby ludności aktywnej ekonomicznie, w związku z czym oblicza się uproszczony 

wskaźnik  bezrobocia  tzn.  liczbę  ludności  bezrobotnej  do  liczby  ludności  w  wieku  produkcyjnym. 

Wskaźnik bezrobocia obliczany tym sposobem jest zawsze niższy,  bo liczebność ludności  w wieku 

produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności ludności aktywnej ekonomicznie.  

Tab. 6. Stopa bezrobocia w ujęciu procentowym

Lata Gmina Papowo 
Biskupie

Powiat 
Chełmiński

Woj. Kujawsko-
pomorskie Polska

2000 10,1 22,6 19,4 15
2001 11,0 24,3 21,6 17,4
2002 13,9 26,6 22,6 18,1
2003 13,4 27,6 24,7 20,0
2004 15,0 28,1 23,6 19,0
2005 22,6 28,5 22,3 17,6
2006 17,0 25,1 19,2 14,8
2007 7,0 25,1 19,2 1,4

2008* 7,3 17,2 14,4% 10,5
*30.04.2008
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Powiatowego Urzędu Pracy  
w Chełmnie

Niemniej  nawet  po  uwzględnieniu  wspomnianego  powyżej  zaniżenia  stopy  bezrobocia, 

w gminie Papowo Biskupie wyraźny jest spadek grupy bezrobotnych. W stosunku do roku 2005, kiedy 

poziom bezrobocia  w gminie  był  największy,  spadek nastąpił  o  15,3%,  co  wskazuje  na  jego dużą 

gwałtowność. Wyraźnie przedstawia się, iż stopa bezrobocia osiągnięta w 2007 roku, jest o 65% niższa 

niż, w 2000 roku.
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Tab. 7. Liczba bezrobotnych

Rok
Gmina Papowo Biskupie

Liczba bezrobotnych
ogółem %

Dynamika w %

2000 430 10,1 100,0
2001 474 11,0 110,2
2002 597 13,9 138,8
2003 579 13,4 134,7
2004 648 15,0 150,7
2005 612 14,0 142,3
2006 469 10,7 109,1
2007 194 4,4 45,1
2008* 203 4,6    47,2

*30.04.2008 r.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych,  na tle  innych gmin Papowo Biskupie 

wygląda zadawalająco. Liczba ludności pozostającej bez pracy w stosunku do ogółu mieszkańców, we 

wszystkich gminach powiatu chełmińskiego jest zbliżona.

Szybki  rozwój  gospodarczy  kraju  oraz  powstanie  Kujawsko-Pomorskiej  Specjalnej  Strefy 

Ekonomicznej w sąsiedniej gminie Łysomice, w znaczny sposób wpłynęło na zmniejszenie się liczy 

osób bez pracy oraz na spadek stopy bezrobocia w gminie.

Około 20% bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku, co świadczy o bezrobociu długotrwałym 

lub braku wypracowania odpowiedniej liczby miesięcy przez osoby młode po ukończeniu szkoły (22%). 

Absolwenci stanowią 3,8% bezrobotnych w gminie.

Tab. 8. Liczba bezrobotnych na dzień 30.04.2008 r.

Gmina Liczba 
bezrobotnych

Mężczyźni Kobiety Z prawem do 
zasiłku

W tym 
kobiety

Chełmno m. 1378 574 804 233 125
Chełmno 327 115 212 53 26
Kijewo 
Królewskie

206 92 114 60 26

Lisewo 298 133 165 61 23
Papowo Biskupie 203 92 111 57 20
Stolno 279 112 167 53 23
Unisław 354 139 215 77 38
Razem 3045 1257 1788 594 281
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
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Znacznie częściej w grupie bezrobotnych znajdują się kobiety. Wynika to głównie z częstego 

wykonywania przez nie prac domowych, nieklasyfikowanych jako zatrudnienie.

Drugim  wyraźnym  trendem,  jest  występowanie  w  grupie  bezrobotnych  osób  o  niskim 

wykształceniu  i  kwalifikacjach.  Ponad 46,6  % to  osoby z  wykształceniem podstawowym lub osoby 

nieposiadające  wykształceniem.  Dominują  one  w  grupie  będącej  długotrwale  bez  pracy.  Osób  po 

studiach w grupie bezrobotnych jest ok 2% i są to zwykle osoby na krótkotrwałym bezrobociu.

Podsumowując podrozdział poświęcony bezrobociu, można stwierdzić, iż nie stanowi ono już 

głównego problemu w gminie. W przeciągu ostatnich dwóch lat jego skala spadła do poziomu, którym 

mogą poszczycić się kraje Unii Europejskiej - 7,5% na koniec grudnia 2007.

3.6. Aktywność obywatelska mieszkańców gminy Papowo Biskupie

Aktywność społeczna obywateli przejawia się udziałem w licznych organizacjach takich jak fundacje, 

stowarzyszenia, zrzeszenia itp.

Na terenie gminy Papowo Biskupie działają dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Gotyku” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie. Zajmują się 

one działalnością korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową oraz prowadzą działalność związaną 

z propagowaniem idei rozwoju społecznego i  społecznej solidarności.  Ponadto czasami  jednostki  te 

pełnią funkcję administracyjną, zastępując administrację samorządową w niektórych, ściśle określonych 

sferach życia publicznego.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia  Gotyku”  to  porozumienie  partnerskie  osób  i  instytucji 

zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i  poprawą jakości  życia  mieszkańców. Partnerstwo 

zawiązało się w styczniu 2006 roku i przybrało formę fundacji, której partnerami są reprezentanci gmin, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Chełmża, Łubianka, 

Łysomice i Papowo Biskupie.

Głównym  inicjatorem  działania  w  ramach  Pilotażowego  Programu  LEADER  +  była  Gmina 

Chełmża, której przedstawiciele złożyli propozycję współpracy sąsiednim gminom: Łubianka, Łysomice 

i Papowo Biskupie.

Osoby zaangażowane w tworzenie  LGD,  w drodze porozumienia  i  konsultacji  wypracowały 

Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata i wnioskowały o środki unijne z 

Programu LEADER +. Starania LGD zakończyły się sukcesem – pozyskaniem środków na działalność 
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LGD  i  realizacją  zaplanowanych  działań.  Przedstawiciele  LGD  „Ziemia  Gotyku”  spotykają  się  na 

warsztatach, na których wypracowują wspólne strategie działania i wytyczają priorytetowe kierunki.

Wybrane tematy wiodące i cele strategiczne rozwoju to: 

 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, 

 stworzenie warunków powstawania nowych miejsc pracy i wzrost zamożności mieszkańców,

 upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji,

 poprawa estetyki wsi,

 wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,

 podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków i innych cennych obiektów,

 zintensyfikowanie działań skierowanych na promocję terenu i rozwój turystyki.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Papowo Biskupie miało miejsce 13 lutego 

2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy. Wyłoniono na nim Komitet Założycielski jednostki, przyjęto Statut 

Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymogami formalnymi, zebrani dokonali wyboru władz.

Na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Toruniu postanowieniem z dnia 7 

maja 2007 roku wpisał organizację do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgodnie z § 6 statutu celami Stowarzyszenia są:

1. Promocja inicjatyw integracyjnych szczególnie z zakresu: gospodarki, kultury, ekologii i rozwoju 

społecznego. 

2. Doskonalenie współpracy przedsiębiorców z samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi 

organizacjami samorządowymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

3. Wspieranie inicjatyw społeczno-ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.

4. Podejmowanie działalności oświatowo-upowszechnieniowej, w tym szczególnie informacyjnej, 

doradczej i szkoleniowej.

5. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.

6. Podejmowanie  działań  na  rzecz  rozwoju  Stowarzyszenia  i  podnoszenia  kwalifikacji 

indywidualnych jej członków.

7. Świadczenie pomocy i usług w zakresie statutowym Stowarzyszenia.
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8. Działalność naukowa, oświatowa oraz kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska,  dobroczynności,  ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej  oraz  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych.

9. Działalność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i wypoczynku wakacyjnego dzieci.

10. Działalność mająca na celu niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

11. Stowarzyszenie może świadczyć usługi turystyczne, jeżeli w skład usługi turystycznej wchodzą 

usługi noclegowe i gastronomiczne, bądź jedne i drugie, a całość usługi turystycznej zostanie 

opodatkowana stawką 7%.

12. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.

13. Rozwijanie polityki społecznej w warunkach gospodarki rynkowej.

Na obszarze gminy Papowo Biskupie działa kilka formacji nieposiadających statusu prawnego, 

są to m.in. Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie, kluby sportowe oraz organizacje 

kościelne takie jak: koła różańcowe, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja Katolicka.

Do najciekawszych należą:

Klub Seniora

W ciągu ostatnich 50 lat odsetek seniorów w Polsce wzrósł dwukrotnie. W 2002 roku stanowili oni 17% 

ogółu mieszkańców Polski. Według prognoz GUS-u w roku 2020 osób starszych będzie 22%. Problem 

ludzi starszych staje się coraz bardziej  poważnym, powinien być zauważony i  powinny być podjęte 

próby  jego  rozwiązania.  Seniorzy  to  pełnoprawna grupa  społeczna,  której  potrzeby  nie  zawsze  są 

dostrzegane  przez  władze.  Jedną  z  form  aktywizacji  społecznej  ludzi  "złotego  wieku"  jest  udział 

w Klubach Seniora.

W maju 1999 roku w Papowie Biskupim, przy GOK-u rozpoczął działalność klub o podobnym 

charakterze. Spotkania Klubu, w których uczestniczy około 40 osób odbywają się co dwa tygodnie i są 

okazją  do  wspólnych  śpiewów,  rozmów  oraz  wspomnień.  Uczestnicy  Klubu  biorą  aktywnie  udział 

w wycieczkach do Torunia, Ciechocinka i innych ciekawych miejscowości naszego regionu.

Dzięki dobrej współpracy i wsparciu urzędu gminy, klub może pozwolić sobie na organizowanie 

różnego rodzaju atrakcji  m.in.  wycieczek krajoznawczych, spotkań przy ogniskach czy też pokazów 

kulinarnych. 

Nie jest  to działalność zamknięta -  w klubie zawsze mile są widziani jego nowi sympatycy. 

Członkowie tej  struktury  uświetniają  organizowane w gminie  imprezy  okolicznościowe:  patriotyczne, 
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bożonarodzeniowe, wielkanocne, noworoczne oraz z okazji Dni Seniora, Dnia Babci i  Dnia Dziadka, 

Dnia Kobiet, Dnia Matki itp. 

Koło Gospodyń Wiejskich

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  od  2000r.  Koło  Gospodyń  Wiejskich  skupiające  aktywnie  działające 

kobiety.

Głównym celem członkiń  koła  jest  organizacja  imprez  artystycznych,  różnorodnych  kursów 

i zabaw wiejskich.

Kobiety organizują kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, pielęgnują starą lokalną tradycję, 

wywierają  wpływ  na  rozwój  polskiej  wsi,  uczą  prowadzenia  domu i  kształtują  mentalność  młodych 

kobiet. Członkinie organizują różnego typu biesiady, przygotowują dożynki,  festyny. Aktywność Koła 

Gospodyń  Wiejskich  potwierdza  m.in.  wygrana  w  konkursie  „Ochrona  różnorodności  biologicznej 

szansą dla wsi – 2006”. Członkinie otrzymały z tego tytułu dotacje w kwocie 10 000 zł.

3.7. Identyfikacja problemów

Gmina  posiada  niewielki  przyrost  rzeczywisty  (naturalny  +  migracyjny).  Dodatkowo  niekorzystnym 

zjawiskiem są masowe migracje zarobkowe, młodych wykształconych mieszkańców gminy. W sferze 

społecznej ważnym podkreślenia jest duży udział osób korzystających z pomocy społecznej, a także 

mała aktywność osób niepełnosprawnych oraz seniorów. W żadnej placówce oświatowej na terenie 

gminy nie funkcjonują klasy integracyjne, pomimo iż liczba osób potencjalnie  mogących skorzystać 

z takiej formy edukacji jest znaczna. 

4. Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura społeczna to zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe 

i  kulturalne ludności.  W  polityce  społecznej występuje  w  dwóch  układach:  w  roli  instytucjonalnej 

i funkcjonalnej.

4.1. System edukacji

Wykształcenie -  jest  to  zasób  wiedzy,  umiejętności  i  sprawności  umożliwiający  jednostce  poznanie 

otaczającego  świata  i  skuteczne  w  nim  działanie  lub  wykonywanie  określonego  zawodu.  Jest  we 

współczesnym świecie czynnikiem determinującym poziom życia.
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Na terenie gminy Papowo Biskupie start  do dobrego wykształcenia zapewniają dwie szkoły 

podstawowe - w Dubielnie i Zegartowicach oraz Gminne Gimnazjum w Papowie Biskupim im. Noblistów 

Polskich.

Tab. 9. Liczba dzieci nauczycieli w szkołach w roku szkolnym 2007/2008

Lp. Szkoła Liczba dzieci Liczba nauczycieli

1.
Gimnazjum Papowo 

Biskupie
216 22

2. SzP Zegartowice 129 13
w tym "0" 18 1

3. SzP Dubielno 203 22
w tym "0" 32 1

Źródło: Urząd Gminy Papowo Biskupie

Szkoła Podstawowa w Zegartowicach oraz Gimnazjum w Papowie Biskupim są wyposażone 

w  hale  sportowe,  w  których  odbywają  się  także  zajęcia  pozalekcyjne  (podkreślić  należy  brak  sali 

gimnastycznej w Dubielnie). Wszystkie placówki posiadają boiska szkolne, otwarte także po lekcjach. 

W Papowie jest kort tenisowy, z którego można korzystać po uiszczeniu symbolicznej opłaty.

Wszystkie szkoły posiadają stołówki i prowadzą akcje dożywiania uczniów. W roku szkolnym 

2007/2008 z bezpłatnych obiadów korzystało 268 dzieci. Strukturę korzystania z bezpłatnych obiadów 

przedstawia poniższa tabela.

Tab. 10. Liczba dzieci dożywianych w placówkach oświatowych

Lp. Szkoła Liczba dzieci
1. Gimnazjum Papowo Biskupie 92
2. SzP Zegartowice 70

w tym "0" 10
3. SzP Dubielno 83

w tym "0" 13
RAZEM 268

Źródło: Urząd Gminy Papowo Biskupie

Wartym podkreślenia jest fakt, że poza dziećmi skierowanymi na bezpłatne obiady, w szkołach 

istnieje możliwość wykupu posiłków przez pozostałe osoby.

We wszystkich placówkach są sale komputerowe z dostępem do Internetu, wskazuje się jednak 

na braki w sprzęcie naukowo-dydaktycznym.

Problemem,  z  którym  borykają  się  placówki  to  także  brak  wystarczających  środków  na 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

38



Gmina Papowo Biskupie posiada trzy autokary, którymi dowożone są dzieci do szkół. Łącznie 

dowożonych jest 497 dzieci, w tym 42 do klasy zerowej.

Tab. 11. Liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych

Lp. Szkoła Liczba dzieci

1.
Gimnazjum Papowo 

Biskupie 192

2. SzP Zegartowice 90
w tym "0" 13

3. SzP Dubielno 173
w tym "0" 29
RAZEM 497

Źródło: Urząd Gminy Papowo Biskupie

Podkreślając  rolę  szkoły  jako  ośrodka  kultury,  sportu  i  rekreacji,  gmina  wspomaga 

organizowanie  licznych  konkursów,  zawodów  sportowych,  imprez  kulturalnych  różnego  rodzaju. 

W szkołach podstawowych odbywają się różnego rodzaju konkursy wiedzy: konkurs znajomości lektur, 

ortograficzny,  recytatorski,  wokalny,  historyczny,  konkurs  wiedzy  historycznej,  religijnej,  kangur 

matematyczny. Uczniowie osiągają sukcesy także poza granicami gminy.

Edukację  na  poziomie  ponadgimanzjalnym,  zapewniają  szkoły  średnie  i  zawodowe 

w Chełmnie,  Chełmży i  Toruniu.  Dojazd do tych  placówek możliwy jest  dzięki  regularnym kursom 

autobusów.

4.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Istotny  wpływ,  na jakość życia  ma funkcjonowanie służby zdrowia.  Opiekę zdrowotną w gminie  na 

poziomie  podstawowym  pełni  Gminny  Ośrodek  Zdrowia,  działający  jako  zakład  publiczny.  Swoją 

działalność opiera on o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 

poz. 408 z 1991 r. z późn. zmianami). 

Ośrodek zajmuje adaptowany do tego celu obiekt dawnej szkoły. Z placówki korzysta ok. 3600 

mieszkańców, a zatrudnionych jest dwóch lekarzy ogólnych, stomatolog i ginekolog. Ponadto w ośrodku 

pracują dwie pielęgniarki i położna. Lekarze ogólni przyjmują od poniedziałku do piątku, a w godzinach 

popołudniowych,  dyżurują  pod  telefonem do  godziny  22.00.  Ośrodek  Zdrowia  w  Papowie  posiada 

porozumienie  z Pogotowiem Ratunkowym w Chełmnie,  w wyniku którego nagłe wypadki  w okresie 

weekendu  są  kierowane  bezpośrednio  do  Chełmna.  Dostępność  do  usług  specjalistów  jest  nieco 
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bardziej ograniczona gdyż stomatolog przyjmuje cztery razy w tygodniu, a ginekolog zaledwie raz. Jest 

to przedmiotem dużego niezadowolenia mieszkańców gminy.

Wyposażenie placówki ocenia się jako dobre. Posiadany sprzęt pozwala na przeprowadzenie 

szeregu  badań  kontrolnych  na  miejscu.  W  wyniku  wcześniejszych  uzgodnień  istnieje  możliwość 

przeprowadzenia zabiegów popołudniami.

Problemem  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  jest  brak  pomieszczeń  na  dodatkowe  gabinety. 

Przewidywany jest remont podjazdu i toalet z uwagi na obecne nieprzystosowanie do korzystania przez 

niepełnosprawnych.

Opiekę szpitalną zapewnia Szpital Powiatowy w Chełmnie, na którym dodatkowo funkcjonuje 

odział opiekuńczy, zapewniający opiekę dla osób niesprawnych fizycznie lub o ograniczonej sprawności 

spowodowanej m.in. wiekiem pacjentów.

Na gminę przypada jeden punkt apteczny, usytuowany w Papowie Biskupim.

Organizatorem i realizatorem pomocy społecznej na terenie Gminy Papowo Biskupie dla jej 

mieszkańców jest w głównej mierze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada największe 

i najpełniejsze rozeznanie w zakresie potrzeb społecznych osób i rodzin.

Liczba  pracowników  Ośrodka  wynika  z  ustawy  o  liczbie  pracowników  socjalnych 

przypadających na liczbę mieszkańców (art.  110 pkt 11. ustawy z 12.03.2004 r. -  Ośrodek pomocy 

społecznej  zatrudnia  pracowników socjalnych  proporcjonalnie  do  liczby  ludności  gminy  w stosunku 

jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników).

Przedmiotem  działania  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  umożliwianie  osobom 

i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobiegania powstawaniu tych sytuacji. Podstawowe 

formy  pomocy  społecznej  to:  pomoc  środowiskowa,  polegająca  na  udzielaniu  świadczeń  osobom 

zakwalifikowanym  do  pomocy  społecznej  w  miejscu  ich  zamieszkania  i  pomoc  instytucjonalna  - 

świadczona w stacjonarnych placówkach opiekuńczych.

W gminie Papowo Biskupie pomocą społeczną objętych jest 45,5% mieszkańców. Liczba ta od 

2000 roku do 2006 roku zwiększyła się o ok. 50%. (Dynamika wzrostu liczby rodzin objętych pomocą 

społeczną w roku 2006 w stosunku do 2000 roku wynosi 159%). W latach 2007 i 2008 uległa jednak 

spadkowi.

Tab. 12. Pomoc społeczna w latach 2000 - 2006
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Lata Liczba 
mieszkańców

Liczba rodzin 
(gospodarstw 
domowych) 

objętych pomocą

Liczba osób w 
tych rodzinach

Udział osób objętych 
pomocą społeczna do 
ogółu mieszkańców

w % 

2000 4453 318 1420 31,8
2001 4469 325 1414 31,6
2002 4450 323 1368 30,7
2003 4485 340 1499 33,4
2004 4493 354 1538 34,2
2005 4497 423 1737 38,7
2006 4521 506 2056 45,4
2007 4510 394 1527 33,8
2008* 4511 103 334 7,4

dane za pierwszy kwartał 2008 roku, 
 Źródło: GOPS Papowo Biskupie

Najczęściej  z  pomocy społecznej  w omawianej  gminie  korzystają  mieszkańcy  miejscowości 

popeegerowskich.  Wynika to z przeszłości i mentalności mieszkańców tej części gminy. 

Przyczyny  takiego  stanu  rzeczy  oraz  szczegółowy  opis  beneficjentów  pomocy  społecznej 

zostały  szczegółowo przedstawione w Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  dla  Gminy 

Papowo  Biskupie  na  lata  2008-2016,  będącej  rozszerzeniem  tematyki  problemów  społecznych 

zawartych w niniejszej strategii.

4.3. Sport i turystyka

Podstawą  zadowolenia  mieszkańców,  ich  zdrowia  i  efektywnego  spędzania  wolnego  czasu  jest 

odpowiednio  rozwinięta  baza  sportowo  -  rekreacyjna  oraz  możliwości  rozwoju  w  tym  kierunku. 

W ostatnim czasie obserwuje się zjawisko zwiększania się liczby urządzeń sportowych i rekreacyjnych 

na  terenie  gminy  Papowo.  Do  dyspozycji  mieszkańców  są  przede  wszystkim:  nowoczesne  sale 

sportowe, (Papowo Biskupie i Zegartowice) boiska piłkarskie, boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz 

korty  tenisowe.  Szczególnie  ważnymi,  budzącymi  duże zainteresowanie  mieszkańców,  są powstałe 

w niedawnym czasie,  place zabaw dla najmłodszych.

Działalność sportowa to przede wszystkim Ludowy Zespół  Sportowy “Kasztelan" skupiający 

sympatyków piłki  nożnej  -  zarówno dorosłych,  jak  też młodzież i  dzieci  oraz  klub piłkarski  Ogniwo 

Zegartowice.  Upowszechnianiem  sportu  zajmuje  się  też,  działający  przy  Szkole  Podstawowej 

w  Dubielnie,  Uczniowski  Klub  Sportowy  “Kopernikus"  oraz  istniejące  w Papowie  Koło  Wędkarskie. 

Uczniowie Gimnazjum mogą poszczycić się sukcesami w lekkoatletyce. 
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Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne:

PIESZY- Szlak żółty Chełmża -Papowo Biskupie, o długości 10 km, PTTK, przebiega przez Ziemię 

Chełmińską (Chełmża - Bielczyny – Kucborek - Papowo Biskupie),

ROWEROWY  -  Czerwony  szlak  turystyczny  -  szlak  zamków  i  miejsc  martyrologii  narodu 

polskiego, długości 40 km Chełmno - Klamry (mogiła Polaków pomordowanych przez Niemców w 1939 

r., fort twierdzy Chełmno z XX w.) - Rybieniec (dwór z XIX/XX w.) - Stolno (fort twierdzy Chełmno z XX 

w.) - Małe Czyste (fort twierdzy Chełmno z XX w.) - Wielkie Czyste (kościół gotycki z XIII w.) - Storlus 

(dwór klasycystyczny z XIX w.) - Papowo Biskupie (ruiny zamku krzyżackiego i kościół gotycki z XIII/XIV 

w.) - Wrocławki (zespół parkowo-dworski z XVIII/XIX w.) - Dubielno (dwór z XIX w.) - Lipienek (relikty 

zamku krzyżackiego z XIV w.; dwór późnoklasycystyczny i park z XIX w.) – Kornatowo.

Ponadto gmina w ramach Lokalnej Grupy Działania ”Ziemia Gotyku” opracowała przewodnik po 

interesujących  miejscach  na  terenie  gmin  wchodzących  w  skład  wspomnianego  LGD.  W  ramach 

przewodnika wyznaczony został szlak turystyczny - Szlak Ziemi Gotyku.

Najprawdopodobniej miejscowość Papowo Biskupie odwiedził Pan Samochodzik, -  Kortumowo 

z Templariuszy to może być Papowo Biskupie. W 1934 roku w miejscowości Papowo Biskupie urodziła 

się znana polska piosenkarka - Irena   Santor  .

4.4. Kultura

Ośrodkiem  życia  kulturalnego  jest  w  Papowie  Biskupim  Gminny  Ośrodek  Kultury.  Mieści  się  on 

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.

Przy  współpracy  Wojewódzkiego  Ośrodka  Animacji  Kultury  i  dzięki  sponsoringowi  Urzędu 

Marszałkowskiego i  Urzędu Gminy, dzieci i  młodzież zamieszkała w gminie Papowo Biskupie może 

rozwijać  się  w  takich  dziedzinach  życia  kulturalnego  jak  taniec,  muzyka,  teatr,  grafika.  Są  także 

prowadzone zajęcia  ze sztuki  cyrkowej.  Ponadto  GOK organizuje  wycieczki,  konkursy  („Szansa na 

sukces” oraz plastyczny), imprezy, turnieje (bilard i tenis stołowy). Ciekawie obchodzone są też inne 

uroczystości jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, oraz Dzień Dziecka. W okresie wakacyjnym 

GOK  zawsze  organizuje  "Akcję  lato",  podczas  której  dzieci  biorą  udział  w  zajęciach  plastycznych 

mających miejsce w sali i plenerze, zajęciach muzycznych, grach i zabawach towarzyskich.
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Równie  atrakcyjny  program  realizowany  jest  podczas  "Białych  wakacji".  Ponadto  co  roku 

organizowane są Dożynki Gminne, skupiające coraz więcej uczestników z gminy, jak i spoza niej. GOK 

organizuje też festyny letnie połączone z zawodami sportowymi o puchar Wójta Gminy.

Drugim wartym podkreślenia, organizatorem życia społecznego i promocji kultury jest Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz 3 biblioteki szkolne. Biblioteka gminna zatrudnia na stałe jednego pracownika. 

Dodatkowo posiada on pomocnika zatrudnianego na czas określony, najczęściej spośród absolwentów, 

osób na bezrobociu lub na przeszkolenie w celu zmiany zawodu. Mieszkańcy mogą korzystać z niej od 

wtorku do soboty, mając do dyspozycji czytelnię. Księgozbiór podzielony jest na trzy rodzaje katalogów: 

alfabetyczny,  rzeczowy,  tytułowy.  Ponadto  biblioteka  oferuje  bezpłatny  dostęp  do  Internetu  - 

wyposażona jest w sześć ogólnodostępnych komputerów, ksero i drukarkę. Dzięki programowi "IKONA" 

realizowanemu przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji RP, od czerwca 2004 roku istnieje możliwość 

korzystania  z  internetowej  bazy  danych.  Instytucja  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  młodzieży 

i dorosłych. Z jej oferty korzysta ok. 620 mieszkańców. Najpoważniejszym problemem, z jakim boryka 

się  biblioteka  jest  ubogi  księgozbiór  (ok.  23  tys.  woluminów),  a  w  szczególności  brak  nowości 

wydawniczych. Wadą jest także nieprzystosowanie wejścia budynku biblioteki dla niepełnosprawnych.

Tab. 13. Biblioteka w gminie Papowo Biskupie
1990 1995 2000 2003 2006 2007 2008*

1.Biblioteki publiczne 1 1 1 1 1 1 1

1.1. Liczba ogółem 1 1 1 1 1 1 1

1.2. Liczba filii 1 1 1 1
1.3. Liczba woluminów 25052 25080 23931 24093 23602 23625 23654
1.4. Liczba pracowników 2 2 2 2 2 2 2

• semestr letni
źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupiem

4.5. Bezpieczeństwo publiczne

Nad bezpieczeństwem mieszkańców na terenie gminy czuwa Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, 

posterunek policji w Lisewie. Rejon gminy Papowo podlega bezpośrednio pod jednego funkcjonariusza 

tegoż posterunku: sierż. szt. Piotra Szymańskiego.
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Przestępczość w gminie można zdiagnozować jedynie na podstawie liczy interwencji  policji, 

która w ostatnich latach wyraźnie wzrasta.

Liczba interwencji policji na terenie gminy Papowo 
Biskupie
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Wyk. 7. Liczba interwencji policji na terenie gminy Papowo Biskupie
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie, Posterunek w Lisewie

Najczęstszymi powodami wezwania funkcjonariuszy są wypadki samochodowe, włamania oraz 

kradzieże. Znikomy odsetek interwencji stanowią przestępstwa gospodarcze oraz rozboje. Od wielu lat 

nie zanotowano z kolei zabójstw ani gwałtów.

Tab. 14.  Przestępczość w gminie Papowo Biskupie w latach 2000-2006

Lata

Liczba zarejestrowanych przestępstw

Ogółe
m

Zabójstw
a Gwałty

Rozboj
e

+ bójki

Kradzież
e

Włamani
a

Przestępst
wa

gospodarc
ze

Pozost
ałe

2002 33 0 0 2 12 10 0 9
2003 80 0 0 0 19 25 14 22
2004 63 0 0 2 22 14 1 24
2005 80 0 0 0 21 7 4 48
2006 83 0 0 1 12 13 5 52

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lisewie

Brak jest  obiektywnych danych dotyczących przemocy w rodzinie na terenie gminy Papowo 

Biskupie. Nie istnieje też żadna lokalna instytucja zajmująca się głównie tym problemem. Mieszkańcy 
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mogą korzystać z Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tzn. 

Poradni telefonicznej. Nie są to jednak dane dostępne ani mierzalne.  Informacjami przedstawiającymi, 

w niewielkim stopniu ten problem na terenie gminy są liczba i powody interwencji policji. Wynika z nich, 

że  55,2%  interwencji  związanych  jest  z  nieporozumieniami  rodzinnymi,  a  pozostałe  44,8% 

z  zakłócaniem  porządku  publicznego.  Także  55%  dowozów  do  izby  wytrzeźwień  w  Grudziądzu 

związana jest z awanturami rodzinnymi, co można traktować jednoznacznie z przemocą.

Na  przemoc  najbardziej  narażone  są  kobiety  i  dzieci,  a  sprawcami  są  przede  wszystkim 

mężczyźni. Niepokojącym jest fakt, iż coraz więcej dzieci doświadcza przemocy w swoich rodzinach.

Tab. 15.  Główne powody interwencji w Gminie Papowo Biskupie w 2006 roku

Główne powody interwencji policji w Gminie Papowo Biskupie Liczba

Nieporozumienia rodzinne 100

Zakłócanie porządku publicznego 81
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lisewie

W  ostatnich  latach  widoczny  jest  stały  wzrost  liczby  osób  z  terenu  gminy  Papowo 

korzystających z Izby Wytrzeźwień. Najczęściej są to osoby korzystające z tej placówki po raz pierwszy 

lub drugi. W 2002 roku dowiezionych do Izby było 6 mieszkańców gminy, w 2006 roku liczba ta wzrosła 

do 27 osób. 

Główną przyczyną dowiezienia do izby wytrzeźwień pacjentów z terenu omawianej gminy są 

awantury  domowe  -  55,6%,  44,4%  osób  trafiło  tam  w  wyniku  zakłócania  porządku  publicznego. 

Statystyki nie podają innych powodów. Zadziwiającym jest fakt, że wśród przyczyn brak jest wskazania 

osób dowiezionych za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, co jest plagą ostatnich czasów.

Instytucją  która  uzupełnia  się  z  Policją  w  działaniach  porządkowych  jest  Ochotnicza  Straż 

Pożarna.  Na  terenie  gminy  działa  kilka  zespołów  strażackich.  OSP Papowo  należy  do  Krajowego 

Systemu Ratownictwa Drogowego.  Większość  jednostek  jest  dobrze wyposażonych.  Sporo  sprzętu 

zakupiono ze środków gminy, część uzyskano od sponsorów. Druhowie dysponują nie tylko sprzętem 

gaśniczym, ale także do ratownictwa technicznego, aparatami ochrony dróg oddechowych, ubraniami 

chroniącymi  przed  poparzeniami,  piłami  do cięcia  metali,  betonu,  drewna,  dzięki  czemu  mogą 

efektywnie udzielać pomocy. Strażacy z Papowa uczestniczą rocznie w około 50 akcjach. Za udział 

w nich nie biorą ekwiwalentu. Pieniądze należne z tego tytułu przeznaczają na zakup sprzętu.

Ważnym podkreślenia  w niniejszym rozdziale  jest  niebezpieczeństwo i  hałas spowodowane 

przecięciem gminy z południa na północ drogą krajową nr 1. Na terenie gminy nie ma bezkolizyjnych 
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przejść  dla  pieszych,  nie  wydzielone  są  też  pasy  zjazdowe,  co  stwarza  niebezpieczeństwo  dla 

zjeżdżających  z  drogi  nr  1  na  drogi  lokalne.  Duży  ruch  pojazdów mechanicznych  powoduje  hałas 

i zatrucie ołowiem działek położonych wzdłuż drogi.

4.6. Rynek pracy i podmioty gospodarcze

Diagnoza potencjału gospodarczego gminy może przybierać wiele różnych wymiarów. W niniejszym 

opracowaniu skupiono się głównie na strukturze podmiotów gospodarczych.

Wg rejestru REGON na terenie gminy Papowo Biskupie w końcu 1998 r. było 151 podmiotów 

gospodarczych,  w  tym 88,1% było  zakładami  osób  fizycznych  i  spółkami  cywilnymi,  w  2006  roku 

zarejestrowanych było 160 podmiotów gospodarczych, a w roku 2007 już 169 podmiotów. W strukturze 

własności podmiotów funkcjonujących w gminie zaznacza się dominujący udział sektora prywatnego, 

w tym zwłaszcza firm będących własnością osób fizycznych.

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie 
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Wyk. 8. Struktura własności podmiotów gospodarczych w gminie Papowo Biskupie
Źródło: GUS

Najwięcej jest podmiotów usługowych, których z każdym kolejnym rokiem przybywa, następnie 

handlowych oraz z zakresu budownictwa i przemysłu. Są to instytucje zatrudniające niewielką liczbę 

pracowników.  Liczba  podmiotów  rolniczych  nie  przekłada  się  na  liczbę  osób  pracujących  w  tym 

sektorze,  co  wynika  z  tego,  iż  większość  gospodarstw  rolnych  nie  jest  zarejestrowana w rejestrze 

REGON jako podmiot gospodarczy.
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Tab. 16. Liczba Podmiotów gospodarczych w gminie Papowo Biskupie 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem 167 200 172 177 177 151 149 160 169
Publiczne 7 7 6 6 7 7 7 7 7
Prywatne 160 193 166 171 170 144 142 153 162
Rolnictwo, 
rybactwo, 
łowiectwo, 
leśnictwo

28 53 29 29 29 13 16 19 20

Budownictwo i 
przemysł

32 36 34 35 33 31 28 27 20

Handel 47 49 47 51 52 43 38 38 39
Transport 13 14 11 12 10 12 13 11 3
Inne w tym 
usługi

40 41 45 44 46 45 47 58 87

Źródło: GUS

Do największych pracodawców w gminie należą firmy: „Zegart  – Farms” Sp. z o.o.,  Zakład 

Dziewiarski  „DEPOL”,  Zakład  Przerobu  Kamienia  Naturalnego  w  Folgowie;  Oświata,  Urząd  Gminy 

i Kółko Rolnicze w Jeleńcu.

Inne  firmy  to:  Artykuły  rolne  -  Jacek  Celiński  w  Dubielnie,  „Art.  Rol”  –  artykuły  metalowe 

w Papowie Biskupim, sklepy „Astra” P.W. A. Pelplińska w Storlusie, jeleńcu, Falęcinie i Zegartowicach, 

„Społem”  w  Papowie  Biskupim,  Wrocławkach,  Falęcinie  i  Zegartowicach,  Sklep  spożywczo-

przemysłowy  –  K.  Tometczak,  „Sokół”  –  usługi  transportowe  w  Żyglądzie,  Romex  –  mechanika 

pozjazdowa w Firlusie, „Farm-Pak” Sp. z o.o. w Zegartowicach, „Farol” Sp. z o.o. w Falęcinie, „Foto-

Video” zakład R. Pudlewski,  „Optima” Sp. z o.o. w Niemczyku, „Oaza”- zajazd w Żyglądzie,  Zakład 

Stolarski  M.  Wojciechowska,  Wiejska  Spółdzielnia  Handlowo-Produkcyjna,  Usługi  Transportowe  - 

Waldemar Osiński,  Usługi  Transportowe – M. Rozwadowski,  Bank Spółdzielczy Chełmno - oddział, 

PPHU Modliborski, Stacja Paliw – Augustyniak, Usługi stolarsko-budowlane –M. Mielcarski.

Pomimo pozornego  zróżnicowania  podmiotów gospodarczych  w gminie,  są  one  najczęściej 

małymi  firmami  rodzinnymi,  nie  zatrudniającymi  wielu  pracowników  i  o  niedużych  przepływach 

finansowych, co wyraźnie przedstawiają opłaty podatkowe wpływające do gminy.

Podstawowy  dochód  podatkowy  na  1  mieszkańca  gminy  Papowo  Biskupie  przyjęty  do 

obliczania  subwencji  wyrównawczej  na  2008  rok  wynosi  483,12 zł.  Jest  to  jeden  z  najniższych 

dochodów wśród gmin powiatu chełmińskiego.
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Tab. 17. Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty 
do obliczania subwencji wyrównawczej na 2008 r.

gmina Wskaźnik G
na 2008 r.

CHEŁMNO 793,96
CHEŁMNO 566,02
KIJEWO KRÓLEWSKIE 685,84
LISEWO 615,03
PAPOWO BISKUPIE 483,12
STOLNO 629,61
UNISŁAW 631,31

Źródło: Ministerstwo Finansów RzP.

4.7. Rolnictwo

Rolnictwo uznawane jest za podstawową formę  działalności produkcyjnej człowieka, mającą na celu 

wytworzenie żywności oraz materiałów i surowców przeznaczonych do innych celów, poprzez uprawę 

roślin i  chów zwierząt,  przy wykorzystaniu dostępnych technik  produkcji,  zasobów oraz sił  przyrody 

(Encyklopedia Agrobiznesu 1998).

Gmina Papowo Biskupie ma  charakter typowo rolniczy, a podstawę jej gospodarki stanowi 

około 438 indywidualnych, wielkotowarowych gospodarstw rolnych o średnim areale ok. 12 ha. 

Tab. 18. Struktura gospodarstwa rolnych w gminie papowo Biskupie

Lp. Gospodarstwa wg rodzaju ha
1 Gospodarstwa rolne ogółem 438
2 W tym gospodarstwa indywidualne 438
3 W tym gospodarstwa indywidualne [powyżej 1 ha 435

Źródło: Urząd Gminy Papowo Biskupie

Ponad 1/3 użytków rolnych tj. 2406 ha zajmuje obecnie Gospodarstwo Rolne Zegart - Farms 

sp. z o.o. w Zegartowicach, z udziałem kapitału zagranicznego, o profilu produkcji roślinnej. Na 7044 ha 

powierzchni ogólnej - 6436 ha użytkowane jest przez gospodarkę rolną (91,4%), a tylko 32,8 ha (0,5%) 

zajmują lasy i grunty leśne. 

Na  terenie  gminy  występują  gleby  wysokiej  wartości  rolniczej.  Wskaźnik  jakości  rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej wynosi według Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach 93,8 pkt i jest 

najwyższy spośród gmin województwa kujawsko-pomorskiego. 

Rolnictwo rozwija się na dominujących na omawianym terenie, formach płaskich, nizinnych lub 

lekko falistych rzeźby terenu, co ogranicza erozję i denudację gleb. Wbrew pozorom teren zupełnie 

płaski nie jest najkorzystniejszy, gdyż łatwo powstają na nim zastoiska wodne. Natomiast teren lekko 
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pofalowany  umożliwia  samoczynny  spływ  wody  i  wspomaga  jego  kontrolę  poprzez  system  rowów 

melioracyjnych. 

4.8. Identyfikacja problemów

Sfera przedsiębiorstw obejmuje znaczną liczbę małych podmiotów o słabej pozycji  rynkowej, przede 

wszystkim  w  sektorze  handlu  i  napraw,  przetwórstwa  przemysłowego  i  budownictwa.  Niewielkie 

przepływy finansowe odbijają się na niewielkich podatkach składanych do gminy.

Pomimo stosunkowo dobrych warunków dla rolnictwa na charakteryzowanych terenach i dobrze 

rozwiniętej gospodarki rolnej – gospodarstwa są nadal zbyt rozdrobnione, skupione na tradycyjnych 

formach  rolnictwa.  Należałoby  jeszcze  bardziej  wykształcić  specjalizację  wśród  gospodarstw 

małorolnych lub zwiększyć ich powierzchnię, zwłaszcza w części południowej gminy w celu uzyskiwania 

lepszych efektów produkcyjnych. 

Niezbędne jest  aktywne działanie na rzecz wspierania zarówno branży rolnej,  jak i  drobnej 

przedsiębiorczości w powiązaniu z głównymi walorami tego obszaru. Efektem powinno być stworzenie 

zrównoważonej  gospodarki,  która  zapewni  warunki  odpowiedniej  jakości  życia  mieszkańców  oraz 

wypromuje  działania  na  rzecz  rozwoju  środowiska  naturalnego  i  dziedzictwa  kulturowego  na  tym 

terenie.  Niezbędnym  elementem  rozwoju  przedsiębiorczości  w  gminie  jest  przygotowanie  planów 

miejscowych  z  wydzielonymi  terenami  inwestycyjnymi,  a  w  dalszej  perspektywie  dobra  współpraca 

między inwestorami, a władzami gminy.

5. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura  techniczna  są  to  urządzenia,  sieci  przesyłowe i  związane  z  nimi  obiekty  świadczące 

niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla,  dzielnice 

miasta, zakłady przemysłowe itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków 

i odpadów, transportu, teletechniki itp.

5.1. Sieć wodno-kanalizacyjna

Na terenie gminy Papowo Biskupie funkcjonują ujęcia wody pitnej  w miejscowościach: Zegartowice, 

Jeleniec, Papowo Biskupie oraz Wrocławki.

Gmina  Papowo  może  pochwalić  się  całkowitym  i  dość  wcześnie,  jak  na  gminę  wiejską 

wybudowaniem wodociągów.  Rozpoczęcie  budowy  wodociągów  nastąpiło  na  początku  lat  90-tych. 

Obecnie stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 100%. Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy 
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do budynków)  w gminie  w 2008 r.  wynosi  92,5 km.  Rozwój  wodociągów odbywa się  tylko  w celu 

podłączenia nowo wybudowanych obiektów mieszkaniowych i gospodarczych. Dla porównania długość 

wodociągów w 2001 r. liczyła 90,7 km (bez podłączeń do budynków), a stopień zwodociągowania był 

równy 98%. 

Pomimo  tak  wysokiego  stopnia  zwodociągowania  obszar  gminy  charakteryzuje  się 

nieuregulowaną gospodarką  ściekową –  rozwojem sieci  wodociągowej  bez  jednoczesnego rozwoju 

sieci  kanalizacyjnej. Problem  ten  wpłynął  na  występującą  dziś  dużą  dysproporcją  pomiędzy 

zwodociągowaniem, a jej skanalizowaniem.

Długość sieci  kanalizacyjnej,  której  budowa rozpoczęła się  na przełomie XX i  XXI  w.,  liczy 

w 2008 r.  36 km,  dla porównania w 2001 r.  liczyła 6,5 km. Pomimo tak dużych braków należy 

jednak podkreślić, że stopień kanalizacji w gminie wzrósł w tym czasie z 10,8% do ok. 60%, co 

stanowi bardzo dużo w stosunku do innych gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Zaopatrzenie  w  wodę  wywołuje  problem  odprowadzania  ścieków.   Efektem  tego  jest 

wprowadzanie  nieoczyszczonych  (lub  oczyszczonych  niewystarczająco)  ścieków  do  wód.  Ścieki 

przepływające przez wspomnianą sieć, odprowadzane są do oczyszczalni.

Na terenie gminy Papowo Biskupie czynne są dwie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków. 

W  Zegartowicach funkcjonuje  oczyszczalnia  utylizująca  średnio  128,6  m3/d  ścieków  bytowo  – 

gospodarczych. 

Na terenie byłego zakładu rolnego  we  Wrocławkach czynna jest oczyszczalnia utylizująca średnio 

27,2  m3/d  ścieków  bytowo  –  gospodarczych.   Ponadto  funkcjonuje  kilkanaście  oczyszczalni 

przyzagrodowych.

5.2. Gospodarka odpadami

W gminie  Papowo  Biskupie  istnieje  zorganizowany system zbiórki  odpadów komunalnych.  Władze 

gminy podpisały umowę z gminą Chełmno, w wyniku której wytwarzane na terenie gminy odpady, są 

odbierane  i  składowane  na  Międzygminnym  Składowisku  Odpadów  Komunalnych,  zlokalizowanym 

w miejscowości Osnowo. Ponadto w kilku miejscach na terenie gminy istnieją kontenery do zbierania 

odpadów plastikowych.
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5.3. Sieć gazowa

Przez obszar gminy nie przebiegają tranzytowe gazociągi wysokiego ciśnienia. Gmina Papowo Biskupie 

nie posiada także rozdzielczej sieci gazowej. W najbliższych latach nie planuje się budowy takiej sieci. 

Mieszkańcy,  którym  niezbędny  jest  gaz,  nabywają  go  w  butlach,  dostępnych  w  kilku  punktach 

dystrybucyjnych na terenie gminy.

5.4. Sieć energetyczna

Sieć energetyczna zasilana jest z Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Gmina zasilana jest ze 

stacji  elektroenergetycznych  (GPZ)  wyprowadzonymi  z  następujących  Głównych  Punktów  Zasilania 

(GPZ- tów) o napięciu 110/15kV:

 GPZ Chełmża, na którym pracują dwa transformatory, jeden o mocy 16 MVA oraz drugi o mocy 

25 MVA,

 GPZ Unisław, na którym pracuje jeden transformator o mocy 6,3 MVA.

Przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie krajowego i wojewódzkiego systemu energetycznego 

110 kV i 220 kV. 

Wymienione  GPZ-ty  pracują  w  oparciu  o  zewnętrzne  powiązania  z  układem  systemu 

elektroenergetycznego  wysokiego  napięcia  tj.  400,  220  i  110  kV,  a  przed  układem  transformacji 

zasilana jest cała sieć napowietrzna średniego napięcia.

Z  systemu  zasilania  sieci  15  kV,  prowadzona jest  sieć  niskiego  napięcia  bezpośrednio  do 

odbiorców  energii  elektrycznej.  Sieć  ta  na  obszarach  wiejskich  jest  głównie  siecią  napowietrzną. 

Ogólnie stan techniczny sieci 0,4 kV można określić jako dobry.

Prowadzona  w  sposób  systematyczny  modernizacja  sieci  przesyłowej  oraz  stacji 

transformatorowych doprowadziła do zadowalającego stanu pod względem technicznym, który pozwolił 

wyeliminować zagrożenia w ciągłości dostaw energii oraz utrzymać parametry jakościowe wymagane 

umową dostawy energii elektrycznej.

Potrzeby  cieplne  gminy  zabezpieczane  są  w  oparciu  o  źródła  indywidualne  (kotłownie 

wbudowane, piece stałopalne, ogrzewanie elektryczne akumulacyjne, ogrzewanie kominkowe). Są to 

drobne  źródła  niepodlegające  inwentaryzacji.  Drugim  źródłem  o  mniejszej  skali  są  kotłownie  na 

osiedlach mieszkalnych w Papowie Biskupim, Wrocławkach i Zegartowicach.
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5.5. Sieć komunikacyjna

Położenie komunikacyjne omawianego obszaru należy do atrakcyjnych. Sieć  drogowa  na  terenie 

gminy  Papowo  Biskupie  obejmuje  w  miarę  równomiernie  rozłożone  drogi  wojewódzkie, 

powiatowe  i  gminne. Łączna  długość  dróg  na  terenie  gminy  to  96,03  km.  Gęstość  sieci 

komunikacyjnej drogowej wynosi 1,363 km drogi na 1 km².

Teren gminy przecina z południa na północ droga krajowa nr 1 o długości w granicach gminy 

Papowo Biskupie równej 8,25 km.

Drogi powiatowe na terenie gminy Papowo Biskupie mają długość  34,784 km, w tym 2,238 

km o nawierzchni niebitumicznej.  Powierzchnia wspomnianych dróg to 175,3 tys m².  Stan dróg, wg 

Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie,  określany jest  jako dobry,  do odnowy wyznaczonych jest 

0,470 km.

Tab. 19. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Papowo Biskupie

Nr drogi Nazwa drogi
Długość w km

ogółem w tym dróg o nawierzchni
MB BR TŁ GŻ GR

1615C Krusin - Bielczyny 8,271 7,197  -  - 0,119 0,955
1616C Niemczyk - Wrocławki 2,685 2,685  -  -  -  - 
1619C Lisewo - Chełmża 2,523 2,523  -  -  -  - 
1624C Bruki Kokocka - Jeleniec 2,033 2,033  -  -  -  - 
1625C Jeleniec - Cepno 1,576 1,576  -  -  -  - 
1627C Unisław - Żygląd 2,146 2,146  -  -  -  - 
1628C Trzebcz Królewski - Zegartowice 2,308 1,365  - 0,943  -  - 
1634C Folgowo - Lipienek 5,950 5,950  -  -  -  - 
1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór 2,450 2,450  -  -  -  - 
1637C Wrocławki - Dubielno 1,842 1,842  -  -  -  - 
1641C PKP Wrocławki - droga nr 1 6,000 5,782 0,218  -  -  - 
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RAZEM 37,784 35,549 0,218 0,943 0,119 0,955
Wykaz Skrótów
MB - nawierzchnia bitumiczna
BR - nawierzchnia brukowcowa
TŁ - nawierzchnia tłuczniowa
GŻ - nwierzchnia gruntowa wzmocniona
GR - nawierzchnia gruntowa
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie

Drogi gminne posiadają łączną długość 53km. Stan techniczny tych ciągów często odbiega od 

określonych standardów technicznych. Nadal największy udział w strukturze dróg gminnych stanowią 

drogi  gruntowe -  49,7%.  Podczas przejazdu pojazdów takimi  drogami -  w dni  słoneczne następuje 

unoszenie  się  dużej  ilości  pyłów,  natomiast  w  dni  deszczowe  powstają  na  niej  kałuże  i  błoto,  co 

powoduje,  iż  pojazdy  muszą  poruszać  się  ze  zmniejszoną  prędkością.  Zły  stan  techniczny  dróg 

powoduje także konieczność ciągłych napraw oraz inwestycji  w tym kierunku.  Wymiernym efektem 

tego rodzaju prac jest spadek powierzchni dróg o nawierzchni gruntowej na korzyści utwardzonej lub 

bitumicznej, co przedstawia poniższa tabela.

Tab. 20. Drogi,  w tym drogi gminne według rodzaju nawierzchni w granicach gminy Papowo 
Biskupie

Rok Sieć drogowa 
długość w km

Sieć drogowa 
na 1km²

Długość dróg gminnych

Gruntowe
Utwardzone

Żużel/
kamień

Bitumiczne

1990 96,03 1,363 36,70 13,9 2,40
1995 96,03 1,363 33,00 15,6 4,40
2000 96,03 1,363 29,50 19,1 4,40
2001 96,03 1,363 29,50 18,1 5,40
2002 96,03 1,363 27,92 19,68 5,40
2003 96,03 1,363 27,92 19,68 5,40
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2004 96,03 1,363 27,42 18,48 7,10
2005 96,03 1,363 26,32 18,48 8,20
2006 96,03 1,363 26,32 17,68 9,00
2007 96,03 1,363 26,32 16,63 10,05

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa, jednotorowa,  relacji  Toruń -  Grudziądz o znaczeniu 

państwowym,  drugorzędna,  z  jednym  przystankiem  osobowym  w  miejscowości  Firlus  i  stacją  we 

Wrocławkach.

Na  terenie  gminy  w  miejscowości  Żygląd  przy  trasie  krajowej  nr  1  funkcjonuje  stacja 

benzynowa  z możliwością tankowania gazu napędowego.

Problem z techniczną jakością dróg nie jest odosobniony w przypadku gminy Papowo Biskupie. 

Jedną  z  podstawowych  barier  rozwoju  województwa kujawsko  -  pomorskiego  jest  niezadowalająca 

dostępność  komunikacyjna,  wynikająca  z  niskiej  jakości  techniczno  -  użytkowej  dróg  oraz 

eksploatacyjnego zużycia urządzeń i obiektów drogowych. Dzisiejsze drogi i ulice nie są przystosowane 

do wysokiego natężenia ruchu. Intensywnie eksploatowane, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Szacuje 

się,  że  27,6  %  długości  dróg  krajowych  w  granicach  województwa,  tj.  252,8  km  i  7,2  %  dróg 

wojewódzkich  tj.  122,3  km,  wskutek  nieprzystosowania  do  obciążeń,  intensywnej  eksploatacji  oraz 

zaległości w planowanych remontach, jest w złym stanie technicznym.8

5.6. Telekomunikacyjna

Operatorem sieci  stacjonarnej  telefonów na większości  obszaru gminy jest  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). Od tego czasu liczba nowych abonentów 

zmieniła się nieznacznie, na co wpłynął gwałtowny rozwój sieci telefonii komórkowej.

Brak  statystyk  dotyczących  właścicieli  telefonów  komórkowych  uniemożliwia  precyzyjne 

przedstawienie sytuacji telefonizacji na terenie gminy. Wśród operatorów sieci komórkowych dominują 

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o (Orange) i Polkomtel S.A. (Plus GSM ) oraz Polska 

Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o.  (Era). Wieża rozsyłowa znajduje się w miejscowości Żygląd.

Na  terenie  gminy  Papowo  Biskupie  istnieje  możliwość  korzystania  z  sieci  internetowych. 

Mieszkańcy w głównej mierze korzystają z oferty Neostrady T.P.

W  przyszłości  istnieje  możliwość  zwiększenia  dostępu  do  sieci.  Możliwość  taką  zakłada 

Regionalna  Strategia  Innowacji  w  województwie  kujawsko-pomorskim,  planująca  dostęp  do 
8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007-2013
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szerokopasmowego  Internetu  w  każdym  zakątku  województwa.  W  tym  celu  podjęto  już  pierwsze 

działania.

Węzły  sieci  szkieletowej  instalowane są w każdym mieście  powiatowym.  Węzły  dostępowe 

znajdują się w różnych punktach każdego z miast oraz w każdej gminie.

5.7. Identyfikacja problemów

Na  podstawie  analizy  istniejącego  stanu  wyposażenia  gminy  w  infrastrukturę  techniczną  można 

stwierdzić,  że  jest  ona  na  poziomie  średnim.  Zwłaszcza  konieczne  jest  uzupełnienie  sieci 

kanalizacyjnej. W dalszej kolejności znajduje się konieczność poprawy stanu nawierzchni dróg oraz 

ciągów pieszych. W niektórych częściach gminy pojawia się problem dostępu do Internetu, wywołany 

nieprzystosowanymi  urządzeniami  przesyłowymi  TP.  Ważne  jest  więc  zwiększenie  dostępu  do 

szerokopasmowej sieci internetowej. W dłuższym horyzoncie czasowym należałoby także rozwinąć sieć 

gazową na terenach gminy. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja właściwemu rozwojowi 

niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego.

6. Analiza SWOT

Podstawą  formułowania  misji  i  celów  strategicznych  rozwoju  Gminy  Papowo  Biskupie  jest  analiza 

wyników  SWOT,  której  późniejsze  wykorzystanie  powinno  przebiegać  zgodnie  z  następującymi 

założeniami:

 wzmocnienie istniejących już silnych stron oraz skuteczne wykorzystanie szans,

 likwidacja słabych stron i eliminacja zagrożeń,

 wykorzystanie słabych stron tak, aby uczynić z nich atuty.

Tab. 21. Analiza SWOT

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 dobrze zachowane środowisko naturalne,
 historia gminy,
 liczne parki podworskie,
 wartościowe zadrzewienia wzdłuż dróg,
 dużo obiektów przyrodniczych, spełniających 

warunki dla ochrony i wyeksponowania,

 słabe zalesienie obszaru,
 słaba promocja walorów przyrodniczo-

krajobrazowych,
 rabunkowa gospodarka zakładu Zegartfarms,
 zdewastowane parki podworskie,
 brak opieki nad zadrzewieniami szpalerowymi 
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 malowniczo położone jeziora,
 wysokiej jakości gleby,
 czyste powietrze (brak przemysłu ciężkiego),
 oczyszczanie większości ścieków,
 niski stopień hałasu,
 dobra wietrzność w gminie (siła i prędkość 

wiatru),
 położenie z dala od dużych emitorów 

zanieczyszczeń

wzdłuż dróg, 
 słaba opieka i brak wyeksponowania 

pomników przyrody,
 pozaklasowe wody jezior na terenie gminy,
 dzikie wysypiska śmieci

SFERA SPOŁECZNA
 spadający wskaźnik bezrobocia,
 duża liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym,
 dodatni przyrost naturalny (od 2 lat),
 wzrastający poziom wykształcenia 

mieszkańców,
 wyrównany wskaźnik feminizacji w gminie,
 wysoki, w stosunku do kraju wskaźnik 

zawieranych małżeństw na 1000 
mieszkańców,

 duża aktywność obywatelska (OSP, koła 
gospodyń, LGD Fundacja „Ziemia Gotyku”)

 niewielka liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym w stosunku do grupy osób 
w wieku produkcyjnym,

 masowe migracje młodych, wykształconych 
mieszkańców za granicę kraju,

 niedostateczna organizacja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży,

 niska świadomość społeczna dużej grupy 
mieszkańców gminy,

 niewielka zaradność życiowa beneficjentów 
pomocy społecznej,

 niewystarczające wyposażenie obiektów 
sportowych i kulturalnych na terenie gminy

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA
 liczne zabytki kultury,
 gęsta sieć dróg,
 dobra dostępność do szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego,
 systematyczne doskonalenie metod 

zarządzania Gminą,
 korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa 

ekologicznego,
 dobry poziom zwodociągowania gminy ok. 

100%,
 właściwa gospodarka odpadami,
 wysoki stopień telefonizacji,
 wielofunkcyjność gminy oparta na rolnictwie, 

mieszkalnictwie i usługach, 
 przychylność władz dla rozwoju 

przedsiębiorczości,
 zasoby siły roboczej,
 stale rozwijana działalność kulturalna,

 niedostateczna liczba zakładów przetwórstwa 
rolno – spożywczego,

 brak inwestorów zewnętrznych,
 zły stan techniczny dróg gminnych i 

powiatowych,
 brak sieci gazowej,
 niepełna sieć kanalizacyjna ok. 60%,
 przewaga tradycyjnych – nieekologicznych – 

źródeł ciepła,
 wysoka cena kapitału,
 występujące eternitowe pokrycia dachu,
 brak wystarczającej liczby punktów świetlnych 

na ulicach gminy,
 brak możliwości załatwiania spraw 

administracyjnych drogą e-administrator,
 brak terenów inwestycyjnych,
 brak planów miejscowych,
 wysokie koszty wywozu odpadów 
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 sprawnie zorganizowany dowóz uczniów do 
szkół  

komunalnych,
 brak zaplecza turystycznego

SZANSE ZAGROŻENIA
POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

 pełniejsze wykorzystanie bogactw 
przyrodniczych,

 pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na 
ochronę środowiska,

 zapotrzebowanie na zdrową żywność i zdrowy 
tryb życia,

 wzrastająca świadomość ekologiczna 
mieszkańców,

 sprzyjające warunki do rozwoju produkcji rolnej 
i warzywnej o wysokiej jakości,

 powszechne stosowanie lokalnych kotłowni 
i pieców grzewczych opalanych paliwem 
stałym

 zanieczyszczenie środowiska (przemysł, 
rolnictwo, niska świadomość ekologiczna 
społeczeństwa w Polsce),

 niepewność co do dalszego pozyskiwania 
funduszy na ochronę środowiska,

 brak promocji turystyki, agro- i ekoturystyki,
 powstawanie niekontrolowanych wysypisk 

odpadów

SFERA SPOŁECZNA
 wzrastająca świadomość społeczna,
 wzrastający poziom zaradności życiowej,
 powrót młodej ludności z karów UE

 emigracja z terenu gminy ludzi młodych i 
dobrze wykształconych,

 rosnące koszty utrzymania oświaty

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA
 rozwój gospodarczy kraju,
 modernizacja i polepszenie warunków 

produkcji rolniczej,
 wysoka dynamika wzrostu produkcji 

przemysłowej oraz inwestowania
 polepszenie warunków dla rozwoju turystyki 

weekendowej (rowerowej i pieszej),
 wzmocnienie stosunków sąsiedzkich między 

sąsiadującymi gminami oraz miastami 
Chełmżą, Chełmnem oraz Toruniem i 
Bydgoszczą, 

 tworzenie grup producenckich,
 postępująca integracja Polski ze strukturami 

Wspólnoty Europejskiej,
 wzrost liczby turystów przyjeżdżających do 

Polski (w tym do Papowa),
 wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami 

energii,
 środki z UE i innych instytucji pomocowych,
 zmiany w przepisach podatkowych państwa,
 zwiększenie środków finansowych na oświatę i 

ochronę zdrowia,
 rozwój podmiejskiej strefy ekonomicznej 

 duże obciążenie drogowe związane z 
transportem płodów rolnych do cukrowni        
w Chełmży,

 trudności ze zbytem produkcji rolniczej,
 malejąca opłacalność produkcji rolniczej,
 trudności w dostępie do środków pomocowych,
 wysoka cena kapitału,
 słaby rozwój sektora usług,
 nadmierny fiskalizm w polityce gospodarczej 

państwa,
 niestabilny system dochodów samorządu 

terytorialnego
 niestabilność przepisów regulujących 

kompetencje gminy,
 częste zmiany w przepisach podatkowych i 

prawnych,
 rosnąca inflacja,
 zbyt małe środki na ochronę zdrowia i pomoc 

społeczną,
 stagnacja wymiany z rynkami wschodnimi,
 spadek tempa wzrostu gospodarczego,
 biurokracja i skomplikowane procedury 

pozyskiwania środków,
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wzdłuż trasy krajowej E1  nadmierne obciążenie samorządów zadaniami 
bez zapewnienia środków finansowych,

 rozpraszanie zabudowy, powodujące wzrost 
zapotrzebowania na transport i pozostałą 
infrastrukturę techniczną

Podsumowanie

Mocne strony:

Mocną  stroną  charakteryzowanego  obszaru,  jest  potencjał  produkcyjny  rolnictwa  oraz 

możliwości  rozwoju  agroturystyki.  Gmina  od  wieków  związana  jest  z  rolnictwem  i  nie  powinna 

odstępować od tego kierunku,  a  jedynie  wzmocnić  jego pozycję.  Ponadto  gmina posiada dogodne 

warunki dla rozwoju turystyki (liczne świadectwa kultury materialnej regionu – np. zespoły pałacowo-

parkowe  oraz  niepowtarzalna  przyroda  –  np.  jeziora),  które  przy  odpowiednim  wyeksponowaniu 

stanowiłby świetną wizytówkę Papowa.

Słabe strony:

Najintensywniej przejawiającą się słabą stroną gminy są zaniedbania w sferze zabezpieczeń 

oraz zagospodarowania obiektów historycznych. Pod pojęciem tym należy rozumieć także całe sylwetki 

i  układy  miejscowości,  leżących  w  granicach  gminy.  Duża  swoboda  zabudowy  zaciera  pierwotne 

kształty urbanistyczne. Nie doceniane są krajobrazy historyczno - rolnicze, będące wartością bezcenną 

i  coraz  rzadziej  spotykaną.  Ponadto  gmina  nie  w  pełni  wykorzystuje  możliwości  rozwoju  rolnictwa 

intensywnego,  ekologicznego  oraz  agroturystyki.  Tradycyjne  metody  i  mała  mobilność  rolników 

powodują, iż zaledwie kilku właścicieli gospodarstw rolnych ma rzeczywiste zyski. 

Szanse:

Największą szansą gminy Papowo jest odnalezienie swojego miejsca w przestrzeni i funkcjach 

regionalnych.  Pomocne  w  osiągnięciu  tego  celu  mogą  być  środki  i przykłady  płynące  z  Unii 

Europejskiej. Należy jednak pamiętać, iż są one tylko czynnikiem przyspieszającym założone kierunki 

rozwoju, a nie wartością samą w sobie. 

Kolejną szansą jest poprawa koniunktury w kraju, która przekłada się także na poprawę sytuacji 

na rynku lokalnym. Z racji specyficznego położenia gminy szansą na nowe miejsca pracy jest rozwój 

Kujawsko-Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzdłuż trasy krajowej E1. 

W perspektywie powyższych założeń, dostrzegana jest konieczność budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, odpowiedzialnego za obszar, który zajmuje. Należy zaznaczyć, iż bez odpowiedniego 
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poziomu  świadomości  mieszkańców  gminy,  wszelkie  przemiany  gospodarcze  nie  przyniosą 

oczekiwanych efektów.

Zagrożenia:

Spośród zagrożeń, które mogą negatywnie oddziaływać na kształt i funkcjonowanie efektywnej 

polityki  społecznej na poziomie gminy Papowo, mających swe źródło w obecnej sytuacji  społeczno-

gospodarczej  kraju,  wyróżnić  należy  niemożność  konsekwentnego  realizowania  podjętych  zadań  w 

powyższym obszarze, spowodowaną niestabilnością i brakiem precyzji polskiego prawa. Zagrożone jest 

również korzystanie  ze środków UE ze względu na ich  ograniczenie.  Zagrożeniem dla  właściwego 

rozwoju  społeczno-gospodarczego  jest  także  propagowany  przez  media  konsumpcyjny  model 

egzystencji,  owocem czego  jest  roszczeniowa,  a  nie  obywatelska,  postawa  życiowa  mieszkańców 

gminy objętych pomocą społeczną.
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III. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PAPOWO BISKUPIE

1. Perspektywa rozwoju społeczno-gospodarczego

Perspektywy  rozwoju  społeczno-gospodarczego  zostały  opracowane  na  podstawie  diagnozy  oraz 

analizy SWOT. Wypracowano na ich podstawie:

Misję -  jako cel  generalny  i  stały  w dłuższym horyzoncie  czasowym oraz  jako element  nadrzędny 

w stosunku do celów strategicznych i operacyjnych.

Cele strategiczne - jako cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej 

konkretyzacją. 

Cele operacyjne - stanowiące rozwinięcie celów strategicznych, obejmują krótszy horyzont czasowy. 

Wizja rozwoju jest obrazem sytuacji, jaką gmina zamierza osiągnąć w założonym przedziale czasowym 

2009-2016.  Jest  to  opis  efektów  oraz  wynikających  stąd  działań,  zmierzających  do  osiągnięcia 

sformułowanych celów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podczas formułowania wyżej  wymienionych elementów strategicznych,  założono,  że wiedza 

potrzebna do opracowania strategii istnieje wśród liderów lokalnych, ale poszczególne jej elementy nie 

są dostatecznie skoordynowane i uporządkowane. Dlatego też praca z lokalnymi liderami pozwoliła na 

sformułowanie horyzontów rozwojowych w sposób najlepiej oddający charakter lokalny i utożsamiała 

się z potrzebami samych mieszkańców.

1.1. Misja i wizja rozwoju gminy Papowo Biskupie 

Misja rozwoju gminy:

Wysoka spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna 

Gminy Papowo Biskupie

Wyzwanie stojące przed władzami samorządowymi gminy to ukształtowanie wizerunku gminy 

przyjaznej mieszkańcom, atrakcyjnej dla działalności  gospodarczej, zamieszkania i  spędzania czasu 

wolnego  oraz  turystyki  i  rekreacji.  Pozwoli  to  na  większą  integrację  mieszkańców  z  miejscem 

zamieszkania i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
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Wizja rozwoju gminy:  

Gmina Papowo Biskupie, rozwojową gminą, opierającą swój potencjał na dobrze 

prosperującej infrastrukturze technicznej i rekreacyjno-turystycznej oraz na 

walorach środowiskowych i historycznych, z wydajnym i nowoczesnym 

rolnictwem

Uzupełnieniem wyznaczonej misji  i  wizji  jest  „misja” sformułowana w strategii rozwiązywania 

problemów  społecznych,  opracowanej  na  lata  2008-2016.  Misją  to  jest  „Wyrównywanie  szans 

mieszkańców gminy Papowo Biskupie i pomoc w przezwyciężaniu sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie sami pokonać”. 

1.2. Kluczowe problemy rozwojowe gminy Papowo Biskupie

Dążąc do wyznaczonych Misji oraz Wizji rozwoju gminy, przeanalizowano obszary, które blokują lub 

hamują  rozwój  poszczególnych  dziedzin  w gminie  Papowo Biskupie.  W tym celu  przeanalizowano 

diagnozę, tj. stan dzisiejszy gminy oraz analizę SWOT i na ich podstawie scharakteryzowano główne 

problemy rozwojowe.

Przygotowując niniejszy dokument założono, iż warunkiem efektywności lokalnej polityki 

społeczno-gospodarczej  jest  pogłębiona  diagnoza  problemów,  trafny  wybór  celów  i  form 

działania oraz społeczna akceptacja tych działań.

Należy  podkreślić,  iż  już  sama  świadomość  i  umiejętność  zdiagnozowania  problemów 

rozwojowych jest pierwszym krokiem do „lepszego jutra”.

 Kolejnym krokiem jest ustalenie celów rangi wyższej, średniej i niższej. Ostatnim etapem jest 

formułowanie  budżetów  na  dany  rok,  w  których  szczegółowo  przedstawia  się  konkretny  sposób 

osiągania wyznaczonych w dokumentach strategicznych celów. 

Podsumowując wyniki  diagnozy i  analizy  SWOT, stwierdzono,  iż  głównym zagrożeniem dla 

gminy są:

61



62



Strategia  Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2009-2016

Wyk. 10. Drzewo problemów

6

Brak jasnego celu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przy jednoczesnych 
działaniach nie wykorzystujących drzemiącego  potencjału  i słabym 

zaangażowaniu społecznym

Roszczeniowa 
postawa i brak 

aktywności 
społecznej

Niewykorzystany 
potencjał 

produkcyjny 
rolnictwa

Małe zainteresowanie 
inwestorów tworzeniem 

nowych podmiotów 
gospodarczych

Niewykorzystany 
potencjał 

turystyczny

Zanikająca 
historyczna 

sylwetka gminy

 zaniedbane zespoły 
podworskie (parki i 
pałace),

 niezagospodarowane 
plaże oraz zarastające 
jeziora,

 niewyeksponowane 
obiekty historyczne,

 niepromowane szlaki 
turystyczne,

 brak zaplecza 
turystycznego,

 nieaktualizowane spisy 
pomników przyrody

 nieaktualne  studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania,

 brak ewidencji obiektów 
podlegających ochronie 
konserwatorskiej,

 brak dokumentów 
chroniących krajobraz i 
układ urbanistyczny,

 słaba świadomość 
mieszkańców 

 mała aktywność 
społeczna i 
obywatelska,

 nieidentyfikowanie się z 
miejscem 
zamieszkania,

 słaba wiara w 
możliwość wpływu na 
własny los,

 uzależnienia,
 niezaradność życiowa,
 słabe wykształcenie

 niska opłacalność produkcji 
rolnej,

 brak zakładów przetwórstwa 
rolnego,

 słaba informacja o służbach 
rolnych,

 skomplikowane formalności 
związane z uzyskaniem 
pomocy z UE,

 uprzedzenia do nowości 
technicznych i 
produkcyjnych wśród 
rolników

 zły stan dróg,
 brak miejscowych 

planów 
zagospodarowanie,

 brak terenów 
inwestycyjnych,

 brak reklamy w 
prasie lokalnej,

 brak atrakcyjnych 
ofert i ulg dla 
inwestorów,

 zbyt małe środki na 
inwestycje



Strategia  Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2009-2016

Problem 1. Niewykorzystany potencjał turystyczny

Turystyka  i  rekreacja  pełnią  we  współczesnym  świecie  ogromną  rolę  oraz  są  potężnym  źródłem 

dochodów.  Gmina  Papowo  posiada  znaczny  potencjał  turystyczny,  jednak  w  dużej  mierze 

niewykorzystany. Szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystyczne w tej części regionu zespoły 

podworskie, tj. pałace i parki, które są niezwykle ciekawym elementem środowiska. Poprawa ich stanu z 

pewnością przyczyni się do wzrostu napływu turystów odwiedzających gminę. Także zła gospodarka 

plaż, zarastających jezior, brak wyeksponowania obiektów historycznych  oraz pomników przyrody nie 

przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności tego regiony Polski. Innym problemem jest brak promocji 

szlaków turystycznych oraz brak zaplecza turystycznego. Kwestią, która wydaje się być frapująca dla 

turystów, są nieaktualne spisy pomników przyrody, które często przysparzają im wiele trudności.

Problem  2.  Małe  zainteresowanie  inwestorów  tworzeniem  nowych  podmiotów 

gospodarczych

Gmina Papowo musi się rozwijać, aby podnosić standard życia mieszkańców, atrakcyjność turystyczną 

oraz umocnić swoje miejsce  regionie. Potrzebuje w tym celu przyciągnąć inwestorów, aby tworzyć 

nowe podmioty gospodarcze. Ci jednak widzą szereg przeszkód na terenach gminy, jak brak terenów 

pod inwestycje oraz miejscowych planów zagospodarowania, a także zbyt małe środki, które gmina 

chce przeznaczyć na inwestycje. Innym problemem jest także zły stan dróg czy brak reklam w prasie.

Problem 3. Niewykorzystany potencjał produkcyjny rolnictwa

Ukształtowanie  rzeźby  terenu  gminy  Papowo  Biskupie  stwarza  dogodne  warunki  dla  rozwoju 

gospodarki  rolnej.  Mimo  walorów  przyrodniczych,  gmina  nie  radzi  sobie  jednak  w  tym  zakresie. 

Szczególnie  widoczne  jest  wśród  rolników  uprzedzenie  do  różnego  typu  nowości  technicznych  i 

produkcyjnych oraz brak zakładów przetwórstwa rolnego. Znaczącym problemem hamującym rozwój 

rolnictwa są skomplikowane formalności, które wiążą się z uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej.

Problem 4. Roszczeniowa postawa i brak aktywności społecznej

Najważniejszym elementem każdych organizacji, instytucji, a w tym wypadku także gminy, są ludzie. Ich 

postawa, decyzje czy nastawienia wpływają na wszystko, co dzieje się wokół. Niestety, mała aktywność 

społeczna i obywatelska mieszkańców negatywnie wpływa na rozwój gminy. Dopóki miejscowa ludność 

nie zmieni swej negatywnej postawy, braku identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz nieudzielania 
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się w życie regiony, niemożliwe będzie zrealizowanie wszelkich celów oraz planów, jakie stoją przed 

władzami  gminy.  Należałoby  także  zmierzyć  się  ze  zbyt  słabym wykształceniem mieszkańców,  ich 

uzależnieniami oraz niezaradnością życiową.

Problem 5. Znikająca historyczna sylwetka gminy

Gmina Papowo posiada ciekawą i bogatą historię. Świadczą o tym liczne zabytki  oraz ruiny zamku, 

które zachowały się do dzisiaj. Element historyczny jest tym, co należy przekazywać z pokolenia na 

pokolenie dla zachowania pamięci o regionie. Nie będzie to jednak możliwe bez dobrze zorganizowanej 

gospodarki  przestrzennej.   Gmina  posiada  mało  nieaktualne  stadium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania,  które  należałoby  w  znacznym  stopniu  poprawić.  Wspólnota  Papowa  powinna 

postarać  się  o  dokumenty  chroniące  krajobraz  oraz  o  ewidencję  obiektów  podlegających  ochronie 

konserwatorskiej. Należy również uświadomić mieszkańców, iż zaplecze historyczne jest powodem do 

dumy,  dlatego powinni  oni  wspólnie  dbać oraz wspierać wszystkie  akcje  mające na celu  dbanie  o 

zachowanie historii oraz tradycji regionu.

Analiza  przedstawionego powyżej  problemu nadrzędnego tj.  „Braku jasnego celu  rozwoju 

społeczno-gospodarczego  gminy  przy  jednoczesnych  działaniach  nie  wykorzystujących 

drzemiącego  potencjału  i  słabym  zaangażowaniu  społecznym”,  będącego  nawarstwieniem 

drobniejszych  problemów  i  przyczyn  ich  występowania,  prowadzi  do  usunięcia  lub  złagodzenia 

hamulców rozwojowych i „otwiera” drogę do osiągnięcia wyznaczonej misji. 

1.3. Cele strategiczne

Wyznaczono 5 celów strategicznych wyższego rzędu i 25 celów niższego rzędu, których realizacją do 

roku  2016  będzie  zajmować  się  gmina  przy  współpracy  wszystkich  partnerów  pracujących  nad 

wyznaczeniem wizji, misji i priorytetów rozwojowych gminy. Do każdego celu strategicznego dołączono 

bardziej szczegółowe cele operacyjne. 

W strategii nie zamieszczono zadań szczegółowych! Zejście do zbyt szczegółowych etapów, 

mogło  spowodować  problemy  z  możliwością  aplikacji  o  środki  unijne  w  kolejnych  latach,  bez 

konieczności uaktualniania strategii.

Cel generalny strategii brzmi: „Wysoka spójność społeczno – gospodarcza i przestrzenna gminy 

Papowo Biskupie”. Wyraża on kierunek dążeń do rozwiązywania zasadniczych kwestii społecznych, a 
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także gospodarczych,  występujących na terenie gminy Papowo Biskupie. Realizacja misji  zależy od 

osiągnięcia celu strategicznego, a przede wszystkim od wyników celów operacyjnych. Cel strategiczny 

stanowi  punkt,  do którego powinna  dążyć  gmina,  wykorzystując  swoje  mocne strony  oraz  szanse 

przedstawione  w  analizie  SWOT,  by  poprawić  stan  życia  mieszkańców  oraz  przyczyniać  się  do 

znacznego rozwoju gminy

Pięć celów strategicznych wyższego rzędu:

 1. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna→

 2.  Wysoki  stopień  pokrycia  gminy  planami  miejscowymi  z  wydzielonymi  terenami→  

inwestycyjnymi

 3. Atrakcyjna oferta rekreacyjno – turystyczna oparta o walory historyczno – kulturowe→

 4. Wydajne, nowoczesne rolnictwo→

 5. Wysoki standard życia społecznego, opartego o dobry system zarządzania.→

Niemniej  należy  zaznaczyć,  iż  przystąpienie  do  opracowywania  dokumentu  nie  było 

spowodowane jedynie  potrzebą  starania  się  o  środki  unijne,  a  raczej  odpowiednim  wyznaczeniem 

horyzontów rozwojowych. Formułowanie celów w sposób ułatwiający aplikację z funduszy UE, świadczy 

jedynie o praktycznym podejściu do zagadnień rozwojowych.

Przyjęto następujące cele strategiczne:
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Wyk. 11. Drzewo celów

67

Wysoka spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna Gminy 
Papowo Biskupie

1. Dobrze rozwinięta 
infrastruktura 
techniczna i 
społeczna

2. Wysoki stopień pokrycia 
gminy planami miejscowymi 

z wydzielonymi terenami 
inwestycyjnymi

3. Atrakcyjna oferta 
rekreacyjno-
turystyczna

 oparta o walory 
historyczno-kulturowe

5. Wysoki standard 
życia społecznego, 
opartego o dobry 

system zarządzania

1. dobry stan dróg i 
chodników,

2. w pełni uporządkowana 
gospodarka 
wodnościekowa,

3. uregulowana gospodarka 
odpadami,

4. modernizacja sieci 
wodociągowej

5. zmodernizowane 
oświetlenie,

6. monitoring wizyjny
7. informatyzacja gminy
8. rozwój sieci bibliotek
9. modernizacja i rozbudowa 

obiektów szkolnych
10. modernizacja i rozbudowa 

obiektów sportowych,
11. modernizacja i rozbudowa 

obiektów GOK

1. wyeksponowane obiekty 
historyczne,

2. stworzony 
wewnątrzgminny szlak 
turystyczny jako odcinek 
szlaku lokalnego,

3. oczyszczane i 
zagospodarowane parki 
wiejskie,

4. wypromowana gmina w 
regionie,

5. estetyzacja miejscowości

1. aktywizacja organizacji 
pozarządowych,

2. bogata i szeroka oferta 
kulturalna,

3. wprowadzona strategia 
rozwiązywania problemów 
społecznych,

4. duża liczba zajęć 
pozalekcyjnych,

5. aktywna działalność komisji 
AA

6. pełne wykorzystanie świetlic 
wiejskich

1. opracowane plany 
miejscowe dla obszarów 
inwestycyjnych i 
mieszkaniowych,

2. ustalone warunki i 
system zachęt dla 
inwestorów,

3. stworzona koncepcja 
zagospodarowania 
jezior,

4. zagospodarowanie ruin 
zamku,

5. plan zagospodarowania 
wykorzystania dworków i 
pałaców

1. nowe grupy 
producenckie,

2. profesjonalne 
szkolenia dla 
rolników związane z 
pracą poza 
rolnictwem,

3. duża liczba 
gospodarstw 
agroturystycznych,

4. pomoc dla rolników, 
w uzyskiwaniu 
środków UE,

5. wypromowane 
lokalne wyroby

4. Wydajne, 
nowoczesne 

rolnictwo



Strategia  Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2009-2016

Cel 1.  Dobrze rozwinięta infrastruktura  techniczna i społeczna

Obszary wiejskie gminy, łatwiej dostępne przez rozwinięty system transportu, telekomunikacyjny oraz 

usług społecznych, stawać się będą nie tyle synonimem przestrzeni rolniczej, ile strefami inwestycji, 

drobnej  przedsiębiorczości,  oferującymi  miejsca pracy i  życia  dla  mieszkańców wsi  i  tej  wpływowej 

części  społeczeństwa  konsumpcyjnego,  dla  której  posiadanie  wartości  materialnych  nie  jest 

najważniejsze.  Dlatego  ważnym  jest,  aby  inwestycje  realizowane  w  następnych  latach  były 

ukierunkowane  na  uzupełnianie  i  rozwój  infrastruktury  poprawiającej  jakość  życia  gospodarczego  i 

społecznego gminy.

Głównymi  czynnikami,  które  w  znacznym  stopniu  poprawią  i  ulepszą  infrastrukturę  gminy,  są 

polepszenie stanu dróg i  chodników oraz pełne uporządkowana gospodarka wodnościekowa gminy. 

Gmina  nie  radzi  sobie  z  gospodarką  odpadami,  która  powoduje  zanieczyszczenia  pobliskich  wód, 

dlatego jednym z istotnych celów powinno być jej uregulowanie. Także modernizacja oświetlenia oraz 

informatyzacja gminy  z pewnością ulepszą jej wizerunek i  poprawią stan życia mieszkańców. Ważnym 

zagadnieniem  jest  bezpieczeństwo,  dlatego  by  w  pełni  zapewnić  je  mieszkańcom,  niezbędny  jest 

monitoring  wizyjny.  Innym,  istotnym  elementem  infrastruktury,  jest  modernizacja  oraz  rozbudowa 

obiektów szkolnych, sportowych oraz GOK. 

Cel  2.  Wysoki  stopień  pokrycia  gminy  planami  miejscowymi  z  wydzielonymi 

terenami inwestycyjnymi

Konieczność  tworzenia  i  uchwalania  planów miejscowych  gminy  wynika  z  jej  niezwykłego  i  rzadko 

spotykanego  krajobrazu  kulturowego,  który  należałoby  chronić.  Zaplanowany  rozwój  przestrzenny 

pozwala  zachować  indywidualny  charakter  cennych  historycznie  obszarów,  ich  ochronę  przed 

dewastacją,  przy  jednoczesnym  stwarzaniu  możliwości  dla  inwestowania.  Wyodrębnione  w  tych 

planach obszary inwestycyjne przeszkodziłyby w dotychczasowym chaotycznym zagospodarowaniu. 

Niemniej  oczywistym  jest,  iż  zwiększenie  liczby  podmiotów  gospodarczych  na  terenie  Gminy,  o 

nieuciążliwej  działalności  gospodarczej,  pozwoliłoby na zmniejszenie  bezrobocia  i  wzrost  dochodów 

mieszkańców oraz budżetu Gminy. Obszary takie powinny powstawać zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej 

nr  1,  będąc  „przedłużeniem”  Kujawsko-Pomorskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej.  Gmina  jest 

pracodawcą,  zleceniodawcą,  klientem  i  inwestorem,  dlatego  mechanizmy  które  może  stosować 

wpływają  na  działalność  firm  prywatnych.  Właściwie  każde  działanie  gminy  ma  bezpośredni  lub 
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pośredni  wpływ  na  lokalne  firmy.  Prawidłowa  gospodarka  przestrzenna  pozwoliłaby  na  połączenie 

dwóch, na pierwszy rzut oka sprzecznych, interesów gminy. 

Gmina  Papowo  jest  bardzo  atrakcyjnym  miejscem  pod  nowe  inwestycje.  By  przyciągnąć  nowych 

inwestorów,  należy  ustalić  dla  nich  warunki  oraz  system  zachęt,  a  także  zająć  się  opracowaniem 

planów mieszkaniowych  i  pod  inwestycje.  Gmina  posiada  liczne  elementy  historyczne,  jak  dworki, 

pałace i ruiny zamku, które należy wykorzystać oraz przygotować dla nich plan zagospodarowania, aby 

podnieść ich atrakcyjność. Ważnym elementem jest także zwrócenie uwagi na jeziora, które wymagają 

przywrócenia do lepszego stanu.

Cel  3.  Atrakcyjna  oferta  rekreacyjno-turystyczna  oparta  o  walory  historyczno-

kulturowe

Wyeksponowane, dobrze zachowane i wypromowane obiekty świadczące o historii i kulturze miejsca są 

w dzisiejszych czasach bezcennym majątkiem. Gmina Papowo posiada niezmiernie dużo obiektów tego 

typu.  Ponadto  jej  zasoby środowiskowe  pozwalają  na  rozwój  turystyki  i  rekreacji.  Ich  odpowiednia 

promocja i wyeksponowanie np. iluminacjom oraz rozwój bazy turystycznej przyczynią się do ożywienia 

gminy, a w dalszej perspektywie zwiększenia dochodów z tego tytułu.

Gmina Papowo posiada ciekawe elementy historyczne oraz przyrodnicze, które są w stanie przyciągnąć 

szerokie rzesze turystów. Z tego powodu tak ważne jest wyeksponowanie obiektów historycznych oraz 

oczyszczenie  i  zagospodarowanie  parków  wiejskich.  Pożądaną  innowacją  może  być  stworzenie 

wewnątrzgminnego szlaku turystycznego, który z pewnością ucieszy turystów. Należy także zająć się 

estetyzacją gminy oraz jej promocją w regionie.

Cel 4. Wydajne, nowoczesne rolnictwo 

Wyzwania, które aktualnie stoją przed gminą związane są przede wszystkim z koniecznością rozwoju i 

jednocześnie  zmianą  struktur  wiejskich  (agrarnej,  społeczno-zawodowej  ludności wiejskiej,  majątku 

produkcyjnego, produkcji, instytucji i organizacji wiejskich itp.), poprawą efektywności gospodarowania, 

zwłaszcza w  rolnictwie  oraz  wzrostu  konkurencyjności na  rynkach  regionalnych,  krajowym 

i międzynarodowym.  Na terenie  gminy powinny pojawić  się  podmioty  zajmujące  się  przetwórstwem 

rolno – spożywczym, a specjalistyczne gospodarstwa rolne sprzedawać i niejednokrotnie we własnym 
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zakresie przetwarzać swoje produkty rolne. Wskazany jest także rozwój grup producentów rolnych oraz 

innych grup zrzeszających rolników oraz właścicieli gospodarstw rolnych.

Duża liczba gospodarstw agroturystycznych oraz nowe grupy producenckie, są z pewnością jednym z 

najważniejszych  czynników,  które  podniosą  i  unowocześnią  rolnictwo  w  gminie.  Należy  zadbać  o 

rolników, pomóc im w uzyskaniu środków z Unii Europejskiej oraz zadbać o profesjonalne szkolenia 

związane z pracą także poza rolnictwem. Ciekawym pomysłem wydaje się być także wypromowanie 

lokalnych wyrobów, które mogą przyczynić się do rozwoju rolnictwa w gminie.

Cel 5. Wysoki standard życia społecznego, opartego o dobry system zarządzania 

Jakość życia (jego standard) zależy w gminie nie tylko od własnych dochodów jej mieszkańców, ale 

również  zdeterminowana  jest  stanem  infrastruktury  technicznej  oraz  systemem,  organizacją  i 

funkcjonowaniem instytucji służących zaspokajaniu potrzeb zbiorowych, takich jak zdrowie, edukacja, 

kultura, pomoc społeczna, bezpieczeństwo.  

Ponadto  istotne  jest  w  życiu  społecznym upowszechnianie  uczestnictwa  w kulturze,  w  tym 

własnej  lokalnej,  poprzez:  rozwój  instytucji  i  organizacji  kulturalnych,  odbudowanie  bądź  ożywienie 

kultury i tradycji miejscowych, tożsamości kulturowej społeczeństwa.  Ważnym elementem aktywizacji 

kulturalnej w Gminie Papowo Biskupie jest opracowanie i wdrożenie programu zarządzania kulturą, w 

tym jej finansowania z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

Standard  życia  społecznego  podwyższą  organizacje  pozarządowe  oraz  odpowiednia  strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Ważnym elementem jest aktywna działalność komisji AA, które 

pomogą zmierzyć się ludności z ciężkimi problemami alkoholowymi. Należy także wziąć pod uwagę 

najmłodszych mieszkańców gminy, przygotować dla nich bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz w 

pełni wykorzystać świetlice, by zadbać o ich rozwój.

Tak sprecyzowane cele zgodne są z koncepcją zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Strategią Rozwoju Powiatu Chełmińskiego. 

Do ich realizacji  niezbędna jest akceptacja społeczna z uwagi na czas ich realizacji,  który obejmuje 

zwykle kilka kadencji władz samorządowych.

Do każdego  celu  strategicznego  podano  propozycje  celów  operacyjnych.  Z  kolei  do 

każdego  celu  operacyjnego  powinny  zostać  opracowane  szczegółowe  plany  i  programy 
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realizacji, opierające się na głównych przesłankach niniejszej strategii, a także na możliwościach 

finansowych.

Tab. 22.  Szczegółowy harmonogram realizacji celów

Cele operacyjne Czas trwania 
zadania

Jednostka 
odpowiedzialna

Partnerzy Szacunkowy 
koszt

Propozycje 
źródeł 

finansowania

Cel 1.  Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna

1. dobry stanów dróg i 
chodników

2009-2016
Urząd Gminy 

Papowo Biskupie
Powiatowy Zarząd 
Dróg w Chełmnie

Ok. 1mln zł 
rocznie

Środki UE, w tym 
głównie RPO 

Kujawsko-
Pomorskie, budżet 

własny gminy

2. w pełni uporządkowana 
gospodarka 
wodnościekowa

Do 2015 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Właściciele 
gospodarstw 

oddalonych od 
głównych 

miejscowości

10 mln zł

Środki UE, w tym 
głównie RPO 

Kujawsko-
Pomorskie, budżet 

własny gminy

3. uregulowana 
gospodarka odpadami

Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Gminy powiatu 
chełmińskiego

Ok. 10 mln

Środki UE, w tym 
zwłaszcza 

Infrastruktura i 
Środowisko,  Bank 
Światowy, budżet 

własny gminy

4. Modernizacja sieci 
wodociągowej

Do 2015 Urząd Gminy Ok. 1,5 mln zł Środki UE , budżet 
gminy

5. zmodernizowane 
oświetlenie

Do 2011 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie 

Zakład 
Energetyczny

100 tyś zł

Budżet własny, 
Zakład 

Energetyczny

6. monitoring wizyjny Do 2015 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Urząd 
Marszałkowski

50 tyś zł Budżet własny, 
środki UE

7. informatyzacja gminy Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Urząd 
Marszałkowski

100 tyś. Budżet własny, 
środki UE

8. rozwój sieci bibliotek Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

50 tyś. zł

Budżet własny, 
środki UE, dotacje z 

MKiDN
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9. modernizacja obiektów 
szkolnych

Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Urząd 
Marszałkowski, 

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej

Ok. 1 mln zł
Budżet własny, 

środki UE, dotacje z 
MEN

10. modernizacja obiektów 
sportowych

Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Urząd 
Marszałkowski, 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki

400 tyś. zł
Budżet własny, 

środki UE, dotacje z 
MSiT

11. modernizacja obiektów 
GOK

Do 2013 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Urząd 
Marszałkowski, 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

800 tyś. zł
Budżet własny, 

środki UE, dotacje z 
MKiDN

Cel 2. Wysoki stopień pokrycia gminy planami miejscowymi z wydzielonymi terenami 
inwestycyjnymi

1. opracowane plany 
miejscowe dla obszarów 
inwestycyjnych i 
mieszkaniowych

Do 2016 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Potencjalni 
inwestorzy, 

mieszkańcy gminy
100 tyś zł

Budżet własny 
gminy, budżet 

inwestorów

2. ustalone warunki i 
system zachęt dla 
inwestorów

Do 2010 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Potencjalni 
inwestorzy, 

mieszkańcy gminy, 
organizacje lokalne

20 tyś zł
Budżet własny 

gminy

3. stworzona  koncepcja 
zagospodarowania jezior

Do 2010
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

5 tyś zł
Środki UE Budżet 

własny gminy, 
budżet inwestorów 

4.zagospodarowanie ruin 
zamku

Do 2012
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

1 mln zł
Środki UE Budżet 

własny gminy, 
budżet inwestorów, 

inne

5.plan  zagospodarowania 
wykorzystania  dworków  i 
pałaców

Do 2015
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

100 tyś zł
Środki UE Budżet 

własny gminy, 
budżet inwestorów, 

inne

Cel 3. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-turystyczna oparta o walory historyczno-kulturowe

1. wyeksponowane obiekty 
historycznych

Do 2016 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie,

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”, 

Środki UE Budżet 
własny gminy, 

budżet prywatnych 
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Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

50 tyś zł
właścicieli, inne

2. stworzony 
wewnątrzgminny szlak 
turystyczny jako odcinek 
szlaku lokalnego

Do 2011 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie,

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy 

100 tyś zł
Środki UE Budżet 
własny gminy, inne

3. oczyszczane i 
zagospodarowane parki 
wiejskie

Do 2016 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

100 tyś zł
Środki UE Budżet 
własny gminy, inne

4. wypromowana gmina w 
regionie

2009-2016 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie, pozostałe 
stowarzyszenia z 
obszaru gminy

60 tyś zł

Środki UE Budżet 
własny gminy, 

sponsorzy, inne

5. estetyzacja 
miejscowości

2009-2016 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie

50 tyś zł Środki UE Budżet 
własny gminy, 

budżet prywatnych 
właścicieli, inne

Cel 4. Wydajne, nowoczesne rolnictwo

1. nowe grupy 
producenckie

Od 2009

Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa,  Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Użyczenie 

lokalu

Środki UE w tym 
głównie z PROW, 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, inne

2. profesjonalne szkolenia 
dla rolników związane z 
pracą poza rolnictwem

2009-2016

Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa,  Ośrodek 

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Użyczenie 

lokalu

Środki UE w tym 
głównie z PROW, 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  , inne
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Doradztwa 
Rolniczego

3. duża liczba 
gospodarstw 
agroturystycznych

Do 2013
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”,

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

Pomoc w 

organizacji

Środki UE w tym 
głównie z PROW, 

Budżet własny 
rolników, inne

4. pomoc dla rolników w 
uzyskiwaniu środków UE

2009-2016

Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa,  Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie 10 tyś zł

Środki UE, środki 
własne gminy, inne

5. wypromowane lokalne 
wyroby

2009-2016
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie

30 tyś zł

Środki UE w tym 
głównie z PROW, 

Budżet własny 
rolników, inne

Cel 5. Wysoki standard życia społecznego, opartego o dobry system zarządzania

1. aktywizacja organizacji 
pozarządowych

2009-2016
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”

 Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Gminy Papowo 

Biskupie,

20 tyś zł
Środki UE, środki 

własne gminy, inne

2. bogata i szeroka oferta 
kulturalna

2009-2016
Gminny Ośródek 

Kultury

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”,
Urząd Gminy 

Papowo Biskupie, 
inne

Ok. 100 tyś zł 

rocznie
Środki UE, środki 

własne gminy, inne

3. wprowadzona strategia 
rozwiązywania problemów 
społecznych

2009-2016
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 

placówki 
oświatowe, służby 
zdrowia, policja, 

inne

10 tyś zł

Państwowy 
Fundusz 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
Środki UE, środki 
własne gminy, P 

inne

4. duża liczba zajęć 
pozalekcyjnych 

2009-2016

placówki 
oświatowe,

Gminny Ośródek 
Kultury

Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia 

Gotyku”,
Urząd Gminy 

Papowo Biskupie, 
inne

Ok. 20 tyś zł 

rocznie

Środki UE, 
Ministerstwo 

Edukacji i Sportu, 
Ministerstw Kultury, 

środki własne 
gminy, inne

5. aktywna działalność 
komisji AA

2009-2016

Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, Urząd 
Gminy Papowo 

Biskupie,  

38 tyś zł 

rocznie

Środki własne 
budżetu gminy, inne

6. pełne wykorzystanie 
świetlic wiejskich

2009-2016 sołtysi
Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 
Gotyku”,

Ok. 10 tyś zł 
Środki UE, środki 

własne gminy, inne
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Urząd Gminy 
Papowo Biskupie, 

inne

rocznie

2. Analiza finansowa

2.1. Budżet

W niniejszej analizie przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków gminy. Podstawę opracowania 

stanowiły następujące dokumenty:

 1. uchwała nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie 

budżetu gminy Papowo Biskupie na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),

 2. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2006 r.,

 3. uchwała nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie 

budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),

 4. zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo  Biskupie  za  2007  r.  (Dz.Urz.WK-

P.2008.54.856),

 5. uchwała nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie 

budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271).

W tabelach uwzględniono planowany budżet na lata 2006 i 2007 bez poprawek wniesionych w ciągu 

roku budżetowego.

Tab. 23. Dochody budżetu gminy w latach 2006–2008

2006 2007 2008
Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 305 000 567 723 310 000 473 940 315 000
020 Leśnictwo 0 5 000 0 6 000 0
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600 Transport i łączność 0 387 351 0 105 598 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 140 000 144 178 134 000 234 414 157 000
710 Działalność usługowa 0 1 000 1 000 981 1 000
750 Administracja publiczna 61 761 56 691 61 661 62 924 77 063
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 681 15 916 682 10 929 709

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 0 10 671 0 0 0

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 1 737 190 1 961 435 2 025 479 2 104 191 2 217 645

757 Obsługa długu publicznego 0 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 3 758 754 3 808 963 4 041 720 4 041 114 4 442 652
801 Oświata i wychowanie 0 16 031 0 103 409 87 800
851 Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 1 714 700 2 254 718 2 288 200 2 247 498 2 239 100
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 148 719 0 191 724 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 0 65 091 0 46 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000 13 323 13 000 13 101 15 000
926 Kultura fizyczna i sport 0 0 0 0 0

7 730 086 9 456 810 8 875 742 9 595 869 9 552 969

Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)

Tab. 24. Wydatki budżetu gminy w latach 2006–2008

2006 2007 2008
Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 723 257 775 426 415 680 600 394 544 583
020 Leśnictwo 0 5 000 0 6 000 0
600 Transport i łączność 1 024 914 1 512 621 752 000 743 826 1 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 106 900 188 316 93 400 172 246 104 745
710 Działalność usługowa 37 500 32 642 42 500 22 842 49 700
750 Administracja publiczna 856 172 839 385 899 448 866 564 1 003 834
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 681 15 915 682 10 929 709
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 76 000 54 988 101 000 122 892 51 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 19 900 19 191 20 700 23 272 26 900

757 Obsługa długu publicznego 15 200 12 678 13 000 23 460 35 000
758 Różne rozliczenia 27 357 4 089 39 799 4 310 73 443
801 Oświata i wychowanie 2 835 311 2 848 173 3 119 503 3 046 056 3 351 304
851 Ochrona zdrowia 38 000 36 182 38 000 29 097 38 000
852 Pomoc społeczna 2 059 084 2 559 954 2 627 800 2 530 054 2 561 295
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 99 995 128 656 108 700 79 490 64 330
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 388 160 913 0 191 724 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 1 113 000 1 168 956 1 806 800 1 012 639 1 458 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132 927 128 582 128 730 141 410 142 126
926 Kultura fizyczna i sport 31 500 33 363 43 000 43 186 48 000

9 215 086 10 525 030 10 250 742 9 670 391 10 552 969

Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)

2.2. Analiza pionowa budżetu

W niniejszym podrozdziale dokonano analizy pionowej budżetu gminy, polegającej na przedstawieniu 

jego struktury, przy założeniu, że całość dochodów i wydatków stanowi 100%.

Największy udział w dochodach stanowią niezmiennie trzy pozycje:

 subwencja ogólna dla gminy, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej 

(zawarta w dziale 758 „Różne rozliczenia”),

 wpływy z podatków oraz udział gminy w podatku dochodowym (zawarte w dziale 756 „Dochody 

od osób prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od innych  jednostek  nie  posiadających  osobowości 

prawnej”),

 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i  zadań własnych gminy w 

zakresie pomocy społecznej (zawarta w dziale 852 „Pomoc społeczna”).

Powyższe trzy pozycje mają łącznie około 93–94% udziału w planowanych dochodach gminy, 

zaś  w  wykonanych  budżetach  ich  udział  spada,  kosztem  innych  pozycji  (85%  w  zrealizowanym 

budżecie 2006 r. i  87% w zrealizowanym budżecie 2007 r.). Spośród pozostałych pozycji dochodów 

największą część stanowią wpływy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.
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Wydatki  gminy posiadają bardziej  zróżnicowaną strukturę. Największy udział  mają oświata i 

wychowanie,  pomoc społeczna,  gospodarka komunalna i  ochrona środowiska,  transport  i  łączność, 

administracja publiczna oraz rolnictwo i łowiectwo (łącznie ok. 91–94%).

Tab. 25. Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2006–2008

2006 2007 2008
Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 3,9% 6,0% 3,5% 4,9% 3,3%
020 Leśnictwo 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
600 Transport i łączność 0,0% 4,1% 0,0% 1,1% 0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1,8% 1,5% 1,5% 2,4% 1,6%
710 Działalność usługowa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
750 Administracja publiczna 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8%
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 22,5% 20,7% 22,8% 21,9% 23,2%

757 Obsługa długu publicznego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
758 Różne rozliczenia 48,6% 40,3% 45,5% 42,1% 46,5%
801 Oświata i wychowanie 0,0% 0,2% 0,0% 1,1% 0,9%
851 Ochrona zdrowia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
852 Pomoc społeczna 22,2% 23,8% 25,8% 23,4% 23,4%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,0% 1,6% 0,0% 2,0% 0,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
926 Kultura fizyczna i sport 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)

Tab. 26. Struktura wydatków budżetu gminy w latach 2006–2008

2006 2007 2008
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Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo 7,8% 7,4% 4,1% 6,2% 5,2%
020 Leśnictwo 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
600 Transport i łączność 11,1% 14,4% 7,3% 7,7% 9,5%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1,2% 1,8% 0,9% 1,8% 1,0%
710 Działalność usługowa 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,5%
750 Administracja publiczna 9,3% 8,0% 8,8% 9,0% 9,5%
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 0,8% 0,5% 1,0% 1,3% 0,5%

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

757 Obsługa długu publicznego 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3%
758 Różne rozliczenia 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,7%
801 Oświata i wychowanie 30,8% 27,1% 30,4% 31,5% 31,8%
851 Ochrona zdrowia 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4%
852 Pomoc społeczna 22,3% 24,3% 25,6% 26,2% 24,3%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 1,1% 1,2% 1,1% 0,8% 0,6%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2% 1,5% 0,0% 2,0% 0,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 12,1% 11,1% 17,6% 10,5% 13,8%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,4% 1,2% 1,3% 1,5% 1,3%
926 Kultura fizyczna i sport 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)

2.3. Analiza pozioma budżetu

Analiza pozioma budżetu wskazuje dynamikę poszczególnych pozycji  dochodów i  wydatków gminy. 

Oprócz  dynamiki  w  kolejnych  latach,  na  podstawie  sprawozdania  z  realizacji  budżetu  wyznaczony 

został również stopień realizacji wszystkich jego pozycji w roku 2006 i 2007. Jako podstawę odniesienia 

przyjęto kwoty zapisane w uchwale nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 

2006 roku w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628), 

bez uwzględniania zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.
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W  roku  2006  uchwała  budżetowa  przewidywała  nadwyżkę  wydatków  nad  dochodami,  w 

wysokości prawie 1,5 mln zł. Wprowadzone w ciągu roku zmiany uchwały oraz ostateczne wykonanie 

budżetu zmniejszyły deficyt do ok. 1 mln zł. W roku 2007 zaś uchwała budżetowa przewidywała deficyt 

w wysokości prawie 1,4 mln zł, który w wykonanym budżecie zmniejszył się do ok. 70 tys. zł. Stopniowo 

malejący deficyt budżetowy zaplanowany został również na rok 2008 oraz w prognozie na rok 2009 i 

lata następne. Wielkość całego budżetu systematycznie rośnie, a wykonanie przekracza plan zarówno 

po stronie dochodów, jak i wydatków, z wyjątkiem roku 2007, kiedy zaoszczędzono prawie 600 tys. zł 

wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały.

Tab. 27. Analiza pozioma dochodów budżetu gminy w latach 2006–2008 (plan na rok 2006 = 100)

2006 2007 2008
Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 100,0 186,1 101,6 155,4 103,3
020 Leśnictwo – – – – –
600 Transport i łączność – – – – –
700 Gospodarka mieszkaniowa 100,0 103,0 95,7 167,4 112,1
710 Działalność usługowa – – – – –
750 Administracja publiczna 100,0 91,8 99,8 101,9 124,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 100,0 2337,2 100,1 1604,8 104,1

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – – – – –

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 100,0 112,9 116,6 121,1 127,7

757 Obsługa długu publicznego – – – – –
758 Różne rozliczenia 100,0 101,3 107,5 107,5 118,2
801 Oświata i wychowanie – – – – –
851 Ochrona zdrowia – – – – –
852 Pomoc społeczna 100,0 131,5 133,4 131,1 130,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej – – – – –
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – – – – –
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – – – – –
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,0 111,0 108,3 109,2 125,0
926 Kultura fizyczna i sport – – – – –

100,0 122,3 114,8 124,1 123,6
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Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)

Tab. 28. Analiza pozioma wydatków budżetu gminy w latach 2006–2008 (plan na rok 2006 = 100)

2006 2007 2008
Dział Pozycja budżetu Plan Realizacja Plan Realizacja Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo 100,0 107,2 57,5 83,0 75,3
020 Leśnictwo – – – – –
600 Transport i łączność 100,0 147,6 73,4 72,6 97,6
700 Gospodarka mieszkaniowa 100,0 176,2 87,4 161,1 98,0
710 Działalność usługowa 100,0 87,0 113,3 60,9 132,5
750 Administracja publiczna 100,0 98,0 105,1 101,2 117,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 100,0 2337,0 100,1 1604,8 104,1

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 100,0 72,4 132,9 161,7 67,1

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 100,0 96,4 104,0 116,9 135,2

757 Obsługa długu publicznego 100,0 83,4 85,5 154,3 230,3
758 Różne rozliczenia 100,0 14,9 145,5 15,8 268,5
801 Oświata i wychowanie 100,0 100,5 110,0 107,4 118,2
851 Ochrona zdrowia 100,0 95,2 100,0 76,6 100,0
852 Pomoc społeczna 100,0 124,3 127,6 122,9 124,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 100,0 128,7 108,7 79,5 64,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100,0 925,4 0,0 1102,6 0,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 100,0 105,0 162,3 91,0 131,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,0 96,7 96,8 106,4 106,9
926 Kultura fizyczna i sport 100,0 105,9 136,5 137,1 152,4

100,0 114,2 111,2 104,9 114,5

Źródło:  uchwała Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy  
Papowo  Biskupie  na  2006  rok  (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2006.38.628),  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Papowo 
Biskupie za 2006 r, uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu  
gminy Papowo Biskupie na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2007.25.355),  zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo  
Biskupie  z  dnia  17 marca 2008 r.  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy Papowo Biskupie  za  2007  r.  
(Dz.Urz.WK-P.2008.54.856), uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Papowo Biskupie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.2008.19.271)
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2.4. Prognoza kwoty długu i spłat

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne (do roku 2013) stanowi załącznik nr 10 do 

uchwały budżetowej na 2008 rok.

Obciążenie  spłatami  długu  planowanych  dochodów  budżetu  gminy  nie  przekracza  w 

prognozowanym  okresie  4%,  a  od  roku  2008  ulega  stopniowemu  obniżeniu.  Wskaźnik  długu, 

określający stosunek ogólnego zadłużenia  do dochodów budżetowych,  choć początkowo stopniowo 

rośnie, osiąga poziom maksymalnie 40% w 2011 r.

2.5. Potencjalne źródła finansowania

Opracowując strategię rozwoju istniała świadomość wielkości nakładów koniecznych do poniesienia na 

jej  realizację  oraz  ograniczeń  w  zakresie  pozyskiwania  środków  pomocowych,  w  szczególności 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Istniała jednak też pewność, iż bez dalszych inwestycji nie 

jest możliwy poprawny rozwój gminy.

Jak wynika z powyższych rozdziałów, roczny budżet gminy Papowo Biskupie wynosi obecnie 

ok. 9 mln zł. Stosunkowo niski poziom zadłużenia - 4% daje możliwości zaciągania nowych kredytów w 

kolejnych latach na realizację projektów wynikających ze strategii. 

Ponieważ w latach 2007-2013 Polska otrzyma dużo środków z UE,  pojawią  się  wyjątkowe 

możliwości współfinansowania przedsięwzięć. Inne możliwości sfinansowania nakładów na realizację 

strategii to wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego lub poniesienie wydatków przez podmioty 

prywatne. Należy podkreślić, że zrealizowanie części zadań na początku okresu, które przyciągną do 

gminy  inwestorów,  mieszkańców  oraz  turystów,  spowoduje  wzrost  zamożności  ludności,  wyższe 

wpływy budżetowe, a tym samym możliwości finansowania kolejnych przedsięwzięć.

3. Monitoring i ocena strategii

Pomimo, że w Strategii Rozwoju Gminy Papowo Biskupie wyznaczono cele, których horyzont czasowy 

sięga do 2016 roku, będzie ona dokumentem żywym, "kroczącym", a więc podlegającym modyfikacjom 

uzależnionym  od  postępów  w  jej  realizacji  i  zmian  zachodzących  w  otoczeniu.  W  tym  celu 

przeprowadzać należy  monitoring i  okresową ewaluację  wdrażania  strategii.  Wspomniane  działania 

dokonywane  będą  na  podstawie  wskaźników  realizacji  celów  szczegółowych  i  programów 

realizacyjnych oraz ogólnych wskaźników charakteryzujących rozwój gminy w sferach: gospodarczej, 

społecznej oraz ekologiczno-przestrzennej. Wyniki oceny po ich analizie będą dla samorządu gminy 

podstawą do wprowadzania ewentualnych zmian i nowelizacji.
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3.1. Proces wdrażania

W  strukturze  Urzędu  Gminy  zaistnieje  organ  odpowiedzialny  za  sprawy  koordynowania  realizacji 

strategii, jej aktualności i zgodności z wyznaczonymi horyzontami rozwojowymi oraz pojawiającymi się 

możliwościami tzw. Zespół Nadzorujący Realizację Strategii.

Sprawna realizacja strategii zależy w dużym stopniu od wsparcia Rady Gminy, szczególnie w 

ramach  przygotowywania  i  uchwalania  kolejnych  budżetów  rocznych.  To  właśnie  przewidziane  w 

budżecie  nakłady  na  finansowanie  poszczególnych  przedsięwzięć  decydują  o  realizacji  zadań 

składających się na cele operacyjne. Na etapie planowania przyszłych wydatków inwestycyjnych będzie 

dokonywał się wybór konkretnych inwestycji oraz bezpośrednia hierarchizacja i czasowa harmonizacja 

poszczególnych działań. 

Narzędziem pomocnym w tym procesie będzie opracowywanie i wdrażanie - zamykających się 

w  jednym roku  budżetowym –  planów operacyjnych.  Ich  struktura  zawierać  będzie  dokładne  ramy 

czasowe oraz harmonogram działań, kompetencje wykonawcze, wielkość budżetu oraz strukturę źródeł 

finansowania wydatków, jak również kwantyfikowane wskaźniki osiągnięć i oddziaływania.

Tab. 29. Poprawny harmonogram wdrażania strategii

L.p. ZADANIA Odpowiedzialni Termin
realizacji

1. Przyjęcie dokumentu strategii przez Władze Gminy
Wójt Gminy Papowo 
Biskupie 

Lipiec 2008

2.
Przedłożenie  Strategii  Rozwoju  Gminy  Radzie 
Gminy

Wójt Gminy Papowo 
Biskupie

Wrzesień 2008

3. Zatwierdzenie strategii przez Radę Gminy
Przewodniczący Rady 
Gminy Papowo Biskupie

Wrzesień 2008

4.
Przesłanie  dokumentów  do  organizacji 
zainteresowanych (pozarządowych)

Zespół  Nadzorujący 
Realizację Strategii Wrzesień 2008

5.

Opracowanie  programów  operacyjnych  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  projektów  i  zadań 
mogących  uzyskać  wsparcie  ze  środków 
pomocowych

Zespół  Nadzorujący 
Realizację Strategii Do 2013 r.

6.
Realizacja  zadań  określonych  poszczególnymi 
projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w 
programach operacyjnych

Zespół  Nadzorujący 
Realizację Strategii Do 2016 r.

7. Monitoring i wdrażanie strategii
Podmioty  wskazane  w 
harmonogramie

Do 2016 r.

8. Aktualizacja strategii
Zespół  Nadzorujący 
Realizację Strategii

W razie 
konieczności

83



Strategia  Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2009-2016

Źródło: Opracowanie własne

3.2. Kontrola efektywności Strategii

„Strategia  rozwoju  Gminy  Papowo  Biskupie  na  lata  2009  –  2016”  precyzuje  oczekiwania  i  wizję 

przyszłości gminy w oparciu o bieżącą analizę danych i prognozy na przyszłość, zarówno gminy, jak 

województwa i kraju. Przyjęcie pewnych założeń na przyszłość, w tym finansowych i inwestycyjnych, 

jest sprawą trudną w świetle zmieniających się przepisów prawnych i rozwiązań organizacyjnych w skali 

gminy, regionu i kraju.

Oceny skuteczności  realizacji  Strategii  dokonywać winien  raz do roku Zespół  Nadzorujący 

Realizację Strategii powołany przez Wójta Gminy Papowo Biskupie. 

Co  dwa  lata powinna  zostać  dokonana  analiza skuteczności  zastosowanych  w  Strategii 

narzędzi.  Analizy  powinny  kończyć  się  raportem o  stopniu  zaawansowania  wyznaczonych  celów  i 

propozycjami uaktualniania dokumentu.

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

W  celu  właściwej  oceny  procesu  wdrażania  i  realizacji  strategii,  przyjmuje  się  stosunkowo 

szeroką  gamę  wskaźników społecznych,  za  pomocą  których  skutecznie  oceniony  zostanie  poziom 

wdrażanych w wybranym sektorze zmian.

Oto propozycje w tym zakresie:

Tab. 30. Wskaźniki realizacji celów

LP. CEL STRATEGICZNY WSKAŹNIK ŹRÓDŁO DANYCH
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1. Dobrze rozwinięta 
infrastruktura  techniczna 

i społeczna

- Długość sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej, 

- Długość wybudowanych 
i przebudowanych dróg,

- Długość chodników i ścieżek 
rowerowych,

- Liczba nowych mieszkań,
- Liczba wybudowanych i 

zmodernizowanych obiektów 
szkolnych,

- Liczba zmodernizowanych 
obiektów sportowych,

- Liczba nowopowstałych 
obiektów sportowych,

- Powierzchnia zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury społeczno-
edukacyjnej – m²

- Urząd Gminy Papowo 
Biskupie

- Powiatowy Zarząd Dróg
- GUS

2. Wysoki stopień pokrycia 
gminy planami 
miejscowymi z 

wydzielonymi terenami 
inwestycyjnymi

- Liczba zarejestrowanych nowych 
podmiotów gospodarczych,

- Powierzchnia gminy pokryta 
miejscowymi planami 
zagospodarowania,

- Wysokość wskaźnika „G”,
- Liczba nowych miejsc pracy 

- Urząd Gminy Papowo 
Biskupie

- Ministerstwo Skarbu

3. Atrakcyjna oferta 
rekreacyjno-turystyczna

 oparta o walory 
historyczno-kulturowe

- Liczba gospodarstw 
agroturystycznych,

- Długość szlaków pieszych 
i rowerowych,

- Ilość i powierzchnia 
zagospodarowanych terenów 
rekreacyjnych,

- Powierzchnia obszarów 
chronionych i cennych 
przyrodniczo,

- Liczba zagospodarowanych 
obiektów kulturowych,

- Liczba zagospodarowanych 
obiektów przyrodniczych

- Urząd Gminy Papowo 
Biskupie

- Gminny Ośrodek Kultury 
- Fundacja LGD „Ziemia 

Gotyku”
- Gospodarstwa 

agroturystyczne
- Konserwator przyrody
- Konserwator zabytków
- PTTK
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4. Wydajne, nowoczesne 
rolnictwo

- Liczba grup producenckich,
- Liczba gospodarstw rolnych 

o dodatkowych dochodach,
- Liczba gospodarstw 

ekologicznych,
- Liczba gospodarstw 

korzystających z programu rolno-
środowiskowego,

- Struktura upraw,
- Liczba szkoleń,
- Liczba przeszkolonych osób

- Urząd Gminy Papowo 
Biskupie

- Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

- Instytucje szkoleniowe
 

5. Wysoki standard życia 
społecznego, opartego o 

dobry system zarządzania

- Stopień realizacji zadań Gminnej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych,

- Liczba mieszkańców objęta 
pomocą społeczną,

- Liczba organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy 
Papowo Biskupie,

- Liczba interwencji policji na terenie 
gminy Papowo Biskupie,

- Liczba osób dowiezionych do izby 
wytrzeźwień,

- Liczba bezrobotnych,
- Liczba placówek oświatowych 

objętych opieką stomatologiczną
- Liczba udzielonych stypendiów 

- Urząd 
Gminny Popowo Biskupie

- Ośrodek Pomocy 
Społecznej

- Placówki oświatowe
- Gminny Ośrodek Kultury
-

Źródło: Opracowanie własne
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3.3. Procedury uaktualniania Strategii

Aktualizacja strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem stwierdzenie, 

czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej założenia nadal są aktualne.

Uaktualnianie Strategii powinno polegać na:

 analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób cykliczny,

 stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa,

 sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy,

 bieżącej kontroli stopnia realizacji strategii i informacji o efektach podejmowanych działań,

 utworzeniu  i  aktualizacji  danych  gminnego  banku  danych  o  firmach,  ofercie  turystycznej, 

rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, możliwościach edukacji, 

źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy,

 stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy.
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Tab. 31.  Aktualizacja strategii

L.p. ZADANIA Odpowiedzialni Termin
realizacji

1.
Powołanie Zespołu Nadzorującego Realizację 

Strategii
Wójt Gminy Papowo 

Biskupie
Wrzesień 2008 r.

2.

Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji 
projektów i zadań zamieszczonych w programach 

operacyjnych

Zespół Nadzorujący 
Realizację Strategii

Pierwszy raport –wrzesień 
2009, kolejne

corocznie

3.
Ocena realizacji strategii

Rada Gminy Papowo 
Biskupie Corocznie

4.

Organizowanie debat strategicznych z udziałem osób 
tworzących wcześniej strategię dla oceny jej 

aktualności

Rada Gminy Papowo 
Biskupie Co dwa lata

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie

Strategia rozwoju nie wyczerpuje wszystkich działań, ale określa najważniejsze i konieczne do realizacji 

w najbliższym czasie.

Strategia  jest  dokumentem  otwartym,  który  na  bieżąco  będzie  uzupełniany  programami 

i projektami  rozwiązań  najważniejszych  kwestii  społeczno-gospodarczych  w gminie.  Jako  dokument 

otwarty podlegał będzie stałemu monitoringowi i ewaluacji. Systematyczne zbieranie danych, ich analiza 

i interpretacja oraz porównanie celów założonych z realizowanymi, będzie podstawą do kontynuacji, 

rozszerzenia  bądź  ograniczenia  prowadzonych  działań.  Sprawdzanie  skutków  działania  danego 

programu  będzie  także  podstawą  właściwej  oceny  rezultatów,  ewentualnych  zmian  priorytetów 

i wprowadzenia  korekt  do  programu,  jak  również  planowania  kolejnych  działań  i  projektów.  Efekty 

monitoringu  będą  wskazówką  przy  tworzeniu  nowych  programów,  pozwolą  je  udoskonalić 

i urzeczywistnić  (dostosować  do  faktycznych  bieżących  potrzeb)  oraz  uczynić  bardziej  atrakcyjnymi 

i efektywnymi.
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ZAŁĄCZNIK NR 1. 

Uczestnicy spotkania dotyczącego przygotowania strategii: 10.06.2008 r.

Smykowska Barbara  Radna

Kasprzykowski Zbigniew Radny

Kalczyński Roman             Radny, Sołtys Żygląda

Banaś Adam Dyrektor Gimnazjum w Papowie

Czajka Alina Nauczyciel SP Zegartowice

Adwent Marian Radny, Sołtys Zegartowic

Sykurska Maria Nauczyciel SP Zegartowice

Synowiecka Alicja Dyrektor SP Zegartowice

Żurawska Małgorzata Urząd Gminy Papowo Biskupie

Sikorska Danuta Urząd Gminy Papowo Biskupie

Jeziorna Janina Urząd Gminy Papowo Biskupie

Dudek Grzegorz Radny

Mielcarski Wiesław Dyrektor SP Dubielno

Pindral Andrzej Radny

Jeziorny Rafał Radny, Nauczyciel Gimnazjum w Papowie

Podlewski Zygmunt             Radny, Sołtys Niemczyka

Grupa Bożena Sołtys Firlusa

Rakowska Urszula Sołtys Folgowa-Stawu

Kłos Janusz. Radny

Chmarzyński Mirosław Radny

Gołasz Mirosław Członek Rady Sołeckiej Dubielno

Martyńska Ewelina Członek Rady Sołeckiej Dubielno

Leszczyński Sławomir Sołtys Dubielna

Hirt Edmund

Chudzik Aleksandra            Przewodnicząca Rady Gminy, Nauczyciel Gimnazjum w Papowie

Jarentewicz Piotr            V-ce prezes LKS Kasztelan Papowo Biskupie

Podlaszewski Andrzej LKS Kasztelan Papowo Biskupie
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Chyliński Marcin Urząd Gminy Papowo Biskupie

Śliwiński Dariusz Sekretarz Gminy Papowo Biskupie

Zieliński Andrzej Wójt Gminy Papowo Biskupie

Modliborska Irena Gminny Ośrodek Kultury
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