Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022 - LISTA ZADAŃ

Załącznik nr 1 do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie – Lista zadań do realizacji
Poniższa tabela wskazuje na listę zadań do realizacji, które wymagają wydatkowania znacznych środków finansowych gminy. Zadania te w dużej
mierze będą realizowane przez podmioty zewnętrzne (wykonawców) natomiast zadaniem władz samorządowych jest przygotowanie inwestycji
oraz nadzorowanie jej realizacji. Należy też pamiętać, że lista obejmuje zadania nakreślone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie na lata
2015-2022 oraz zadania wskazane do realizacji w ramach opracowań:
o
o
o
o
o
Lp.
I.
1.

2.

Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie, z czerwca 2015,
Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Osie na lata 2014-2020,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie, marzec 2013,
Strategia obszaru rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu świeckiego, czerwiec 2015.
Zadanie

Opis zadania

Cel strategiczny/Uzasadnienie

Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rekultywacja kwatery
Prace w zakresie wyrównania
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
składowiska odpadów
powierzchni kwatery składowiska , gminy poprzez poprawę stanu środowiska
innych niż niebezpieczne odgazowania, drenażu i naniesienia przyrodniczego i ochronę jego zasobów i obojętne w
warstwy glebotwórczej.
realizacja zadań wynikających z Krajowego
miejscowości Osie
planu gospodarki odpadami i „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego”
Organizacja punktów
Wyznaczenie punktów i
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
zbierania odpadów
zabezpieczenie pojemników do
gminy - zwiększenie atrakcyjności tych terenów
segregowanych przy
segregowania odpadów na terenie dla rozwoju turystyki.
szlakach turystycznych gminy.
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - realizacja zadań
wynikających z Planu gospodarki odpadami
Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Poprawa stanu czystości i estetyki terenów
najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności
turystycznej regionu i atrakcyjności tych terenów

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet gminy, Środki
Unijne,
Fundusze Ochrony
Środowiska
Budżet gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska

Szacunkowy
koszt w tys.
PLN

Orientacyjny termin
realizacji

Podmiot
realizujący
zadanie

240

2017-2018

Gmina Osie

40

2016-2017

Gmina Osie
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Lp.
3.

4.

Zadanie

Opis zadania

Cel strategiczny/Uzasadnienie

Prowadzenie kampanii
informacyjnej dotyczącej
zmian w systemie
gospodarki odpadami na
terenie gminy.
Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na
terenie gminy.

Ulotki objaśniające zasady
segregacji w gminie - działania
edukacyjne.
Prowadzenie corocznych działań
informacyjnych.
Wsparcie finansowe dla
gospodarstw domowych w zakresie
wymiany poszyć dachowych.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - zmniejszenie kosztów
obsługi systemu zbierania odpadów, wypełnienie
norm KPGO i PGO WKP w zakresie
selektywnego zbierania .
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - realizacja zadań
wynikających z Krajowego planu gospodarki
odpadami i „Planu gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego”

II.

Z ZAKRESU KANALIZACJI i ZAOPATRZENIA W WODĘ

1.

Budowa sieci wodno kanalizacyjnej we wsi
Osie: ul. Boczna i wyb.
pod Nowe, Stary Tartak,
Starnie

2.

Przebudowa głównego
kolektora ściekowego w
m. Osie

Polaczenie terenów Osia z
oczyszczalnią: sieci kanalizacyjne –
ok 4,2 km , sieci wodociągowe ok
1,6 km , przyłącza kanalizacyjne 95 szt, RLM – 285, przyłączy
wodociągowych – 40 szt
Połączenie terenów Osia z
oczyszczalnią

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
przestrzeni dla nowych funkcji gminy poprzez
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy -zwiększenie atrakcyjności tych terenów
dla rozwoju turystyki i mieszkalnictwa.
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
przestrzeni dla nowych funkcji gminy poprzez
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy -zwiększenie atrakcyjności tych terenów
dla rozwoju turystyki i mieszkalnictwa.
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska,
Środki Unijne

Szacunkowy
koszt w tys.
PLN
30

OrientacyjPodmiot
ny termin
realizujący
realizacji
zadanie
2016-20
Gmina Osie

Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne, Budżet Gminy

400

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

1050

2016-2019

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

1000

2017-2019

Gmina Osie
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3.

4.

5.

6.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
przestrzeni dla nowych funkcji gminy zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla
rozwoju turystyki i mieszkalnictwa.
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez
uzbrajanie terenów inwestycyjnych.
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania
oczyszczalni.
Modernizacja gminnej
Zwiększenie przepustowości
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
oczyszczalni ścieków
oczyszczalni i podniesienie jakości ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
w Osiu
pracy oczyszczalni
przestrzeni dla nowych funkcji gminy zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla
rozwoju turystyki i mieszkalnictwa.
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez
uzbrajanie terenów inwestycyjnych, zmniejszenie
kosztów funkcjonowania oczyszczalni.
Rozbudowa sieci
Polaczenie terenów gminy z ogólną Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
kanalizacyjnej w m. Tleń siecią kanalizacyjną ok. 1,8km.
ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
przestrzeni dla nowych funkcji gminy poprzez
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy -zwiększenie atrakcyjności tych terenów
dla rozwoju turystyki i mieszkalnictwa, poprawa
warunków sanitarnych mieszkańców wsi i
stworzenie dalszej możliwości rozwoju Tlenia.
Przebudowa sieci wod- Ok. 2km sieci wodociągowej i
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
kan. w Osiu
kanalizacyjne oraz ok. 1 km
ochrona jego zasobów oraz kształtowanie
kanalizacji deszczowej
przestrzeni dla nowych funkcji gminy poprzez
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy -zwiększenie atrakcyjności tych terenów
dla rozwoju turystyki i mieszkalnictwa.
Poprawa jakości sieci wodociągowej (wymiana
rur azbestowych) - poprawa dobrostanu ludności
Budowa sieci
kanalizacyjnej
wybudowanie pod
Starogard w m. Osie

Polaczenie terenów Osia z
oczyszczalnią

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

500

2018-2019

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

300

2017-2019

Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne, Fundusze
Ochrony Środowiska

500

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy, Budżet
GZK, Fundusze
Ochrony Środowiska,
Środki Unijne

1500

2018-2022

Gmina Osie
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7.

Budowa sieci wod-kan w Ok. 10 km sieci wodociągowej i ok.
pozostałych
3 km sieci kanalizacyjne oraz ok. 1
miejscowościach gminy km kanalizacji deszczowej
Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

1500

2016-2022

Gmina Osie

8.

Przydomowe
oczyszczalnie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

700

2016-2022

Gmina Osie

III.
1.

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Wspieranie działań na Przygotowanie koncepcji i projekt
rzecz
oczyszczenie techniczny w zakresie oczyszczenia
koryta rzeki Wdy z i pogłębienia koryta rzeki Wdy
osadów dennych
w
obrębie wsi Tleń

Budżet Gminy, Budżet
Państwa, Fundusze
Ochrony Środowiska,
Środki Unijne

2600

2017-2020 Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

50

2019-2020 Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony

500

2015-2022 Gmina Osie

2.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - ochrona wód gruntowych
i powierzchniowych, poprawa warunków
sanitarnych mieszkańców wsi i stworzenie dalszej
możliwości rozwoju wsi
Pełna infrastruktura kanalizacyjna Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
gminy wymaga ok. 100
ochrona jego zasobów - ochrona wód gruntowych
oczyszczani przydomowych, gmina i powierzchniowych, poprawa warunków
udzieli wsparcia dla mieszkańców sanitarnych mieszkańców wsi i stworzenie dalszej
możliwości rozwoju wsi

Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy -rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
terenu gminy - poprawa atrakcyjności
turystycznej i wizualnej miejscowości Tleń
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - zwiększenie przepływu
wody. Powstrzymanie procesów rozkładu
substancji, które powodują zanik tlenu i zubożenie
fauny.
Budowa systemów
Organizacja punktów stałych badań Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
monitoringu jakości wód jakości wody, system wczesnego
ochrona jego zasobów - wczesne wykrywanie i
powierzchniowych
wykrywania zanieczyszczeń
zapobieganie degradacji środowiska, system
wzdłuż głównych cieków
edukacji mieszkańców w zakresie wpływu
wodnych.
działalności człowieka na środowisko,
promowanie najważniejszych zasobów gminy:
czyste środowisko wody i powietrza.

IV.

W ZAKRESIE CZYSTOŚCI POWIETRZA

1.

Modernizacji systemów
ogrzewania na terenie

Zmiana systemu ogrzewania w
obiektach gminy : przedszkolach,

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - działania zgodnie z
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gminy poprzez
zastosowanie źródeł
ciepła innych niż
węglowe

budynkach komunalnych,
mieszkaniach.
Wsparcie dla mieszkańców w
modernizacji systemów ogrzewania
i wytwarzania ciepłej wody.
wymiana stolarki okiennej,
ocieplenia stropodachów i ścian w
obiektach na terenie gminy:
świetlicy wiejskie , przedszkola ,
Ośrodka Kultury w Osiu, szkole
podstawowej w Wierzchach i Osiu:

Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku .
Środowiska, Środki
Spadek poziomu substancji zanieczyszczających Unijne
wprowadzanych do powietrza z procesów
spalania nośników energii.
Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

2400

2016-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

30

2015-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

500

2016-2020 Gmina Osie

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

300

2016-2020 Gmina Osie

Środki własne
inwestorów
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne– program
PROSUMENT itp.
Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony

50

2016-2022 Gmina
Osie/zaintere
sowany
podmiot

750

2016-2018 Gmina Osie

2.

Termomodernizacja
budynków gminnych

3.

Działania informacyjne
na temat zanieczyszczeń
z niskiej emisji i
szkodliwości spalania
odpadów
Budowa nowego
oświetlenia ulicznego i
przestrzeni publicznej

Ulotki objaśniające zasady
wsparcia OZE w gminie - działania
edukacyjne. Prowadzenie
corocznych działań
informacyjnych.
Postawienie ok. 50 szt. lamp
solarnych na terenach o zwartej
zabudowie mieszkaniowej

5.

Budowa systemów
baterii słonecznych na
obiektach gminy

Wybór i instalacja urządzeń do
ogrzewania pomieszczeń i wody na
obiektach gminnych: szkoły, domy
kultury, itp. – 10 obiektów

6.

Instalacja systemów
wykorzystujących OZE
na terenie gminy

4.

7.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - działania zgodnie z
Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku .
Spadek poziomu substancji zanieczyszczających
wprowadzanych do powietrza z procesów
spalania nośników energii. Obniżenie rachunków
za energię cieplną .
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - poprawa czystości
powietrza, wypełnienie zaleceń UE z zakresu
wykorzystania energii odnawialnej, wpływ na
edukacje ekologiczna społeczności lokalnej.
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - działania zgodnie z
Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku .
Spadek poziomu substancji zanieczyszczających
wprowadzanych do powietrza z procesów
spalania nośników energii. Obniżenie rachunków
za energię .
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów -działania na rzecz OZE,
zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030
roku. Obniżenie rachunków za energię,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych .
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów - działania na rzecz OZE,
zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030
roku . Obniżenie rachunków za energię,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Pomoc organizacyjno doradcza dla
mieszkańców (przedsiębiorców) w
zakresie możliwości wykorzystania
OZE dla celów gospodarczych
– informacje, szkolenia
przygotowanie dokumentów
Kompleksowa wymiana wymiana opraw oświetlenia
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
oświetlenia ulicznego i ulicznego i oświetlenia obiektów
ochrona jego zasobów działania na rzecz OZE,
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oświetlenia obiektów
użyteczności publicznej
na energooszczędne

Lp.

Zadanie

użyteczności publicznej na
energooszczędne np. (wymiana
około 500 szt. opraw)

zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 Środowiska, Środki
roku - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, Unijne
obniżenie rachunków za energię.

Opis zadania

Uzasadnienie

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

V.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1.

Systemy biernego
monitorowania gminy –
kamery dozorujące.

2.

Budowa nowej remizy
OSP w Osiu

3.

Modernizacja
wyposażenia w
jednostkach OSP na
terenie gminy.

Zakup wozów strażackich,
doposażenie w sprzęt gaśniczy i
komunikacyjny

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
– tworzenie wizerunku gminy bezpiecznej i
spokojnej.

4.

Remonty strażnic
strażackich

5.

Wsparcie WOPR

Remonty strażnic strażackich oraz
doposażenie w sprzęt
przeciwpożarowy oraz nowoczesne
systemy alarmowania i
powiadamiania.
Doposażenie w sprzęt oraz
nowoczesne systemy alarmowania i
powiadamiania.

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa Budżet Gminy
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
– tworzenie wizerunku gminy bezpiecznej i
spokojnej. Dostosowanie OSP do istniejących
norm - poprawa warunków pracy.
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
Budżet Gminy
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
– tworzenie wizerunku gminy bezpiecznej i
spokojnej.

Zakup sprzętu, przeszkolenie ludzi. Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
– tworzenie wizerunku gminy bezpiecznej i
spokojnej.
Budowa nowej remizy OSP w
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
Osiu
oprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
– tworzenie wizerunku gminy bezpiecznej i
spokojnej.

Budżet Gminy

Szacunkowy Orientacyjkoszt w tys. ny termin
PLN
realizacji

Podmiot
realizujący
zadanie

70

2016-2020

Gmina Osie

Budżet Gminy, Budżet
Państwa, Fundusze
Ochrony Środowiska,
Środki Unijne

2200

2019-2021

Gmina Osie

Budżet Gminy, Budżet
Państwa, Fundusze
Ochrony Środowiska,
Środki Unijne

350

2016-2022

Gmina Osie

270

2016-2020

Gmina Osie

100

2016-2022

Gmina Osie
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VI.
1.

2

3

4.

5.

6.

W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
Modernizacja i
Wyznaczenie nowych dróg
przebudowa dróg
ułatwiających zagospodarowanie
gminnych
pod osadnictwo letniskowe, dojazd
do gospodarstw, opracowanie
dokumentacji.

Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
rekreację i wypoczynek, poprawienie warunków
dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa skrócenie czasu przejazdu. Zwiększenie
żywotności pojazdów.
Przebudowa drogi
Przebudowa 3,5 km drogi wraz z
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
powiatowej (gminnej)
budową ścieżki rowerowej.
gminy - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
Osie – Miedzno wraz z
rekreację i wypoczynek, poprawienie warunków
ścieżką rowerową i
dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
infrastrukturą wod.-kan. i
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa kanalizacją deszczową
skrócenie czasu przejazdu. Zwiększenie
żywotności pojazdów.
Przebudowa drogi
Przebudowa ok. 1,5 km drogi wraz Dostęp pomiędzy jednostką osadniczą, a siedzibą
gminnej Osie - Starnie
z utwardzeniem
gminy i obiektami użyteczności publicznej.
Umożliwienie rozwoju mieszkaniowego wsi.
Budowa nowych
Modernizacja ulic. Poprawa
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
nawierzchni ulic w: Osiu, jakości przejazdu. Ułatwienie
gminy - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
Tleniu, Łążku,
dojazdu do gospodarstw domowych rekreację i wypoczynek, poprawa warunków dla
Wierzchach
dla 340 mieszkańców.
rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa skrócenie czasu przejazdu. Zwiększenie
żywotności pojazdów.
Budowa nowych
Budowa 3,2 km chodników.
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
chodników na terenach o Budowa miejsc parkingowych
gminy - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
zwartej zabudowie
rekreację i wypoczynek. Rozwój świadczeń na
rzecz społeczeństwa –poprawa bezpieczeństwa na
drogach.
Budowa ścieżek
Budowa ok. 10 km ścieżek
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
rowerowych na terenie
rowerowych
gminy Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
gminy
terenu gminy. Rozwój świadczeń na rzecz
społeczeństwa - poprawa bezpieczeństwa oraz
ochrona środowiska na terenie gminy

Budżet Gminy,
Budżet powiatu,
Budżet Państwa,
Środki Unijne

5000

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Budżet Powiatu,
Budżet Państwa

3000

2017-2018

Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne

800

2016-2018

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Budżet powiatu,
Budżet Państwa,
Środki Unijne

4000

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Budżet powiatu

1000

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Budżet powiatu,
Budżet Państwa,
Środki Unijne

2500

2016-2020

Gmina
Osie/Powiat
Świecki
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7.

Przebudowa drogi
drogi powiatowej Osie –
Skórcz

Przebudowa drogi powiatowej

8.

Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 238
Osie-Warlubie

Uzyskanie standardu drogi
wojewódzkiej na całym odcinku
drogi

VII. OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH
1.
Wspieranie działań na
Zalesienia, ochrona siedlisk,
rzecz zwiększenia
introdukcja gatunków, zarybienia,
bioróżnorodności
nasadzenia roślin wodnych
terenów leśnych i cieków sprzyjających rozwojowi
wodnych
organizmów wodnych, itp.
oznakowanie szlaków, uzbrojenie
w obiekty małej architektury
2.

Urządzanie i
utrzymywanie terenów
zieleni, zadrzewień i
zakrzewień oraz parków,
w tym parku w Osiu.

Nasadzenia roślin sprzyjających
bioróżnorodności.
Oznakowanie szlaków, uzbrojenie
w obiekty małej architektury

Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
terenu gminy - zgodnie z „Koncepcją
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”
budowa infrastruktury dla Radioteleskopu
Hevelius”.
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
terenu gminy. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości - skrócenie czasu przejazdu i poprawa
bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska na
terenie gminy, zwiększenie żywotności pojazdów.

Budżet powiatu,
Budżet Województwa,
Budżet Gminy, Środki
Unijne

6000

2016-2018

Powiat
Świecki

Budżet Województwa,
Budżet Gminy, Budżet
Państwa, Środki Unijne

15000

2018-2020

Samorząd
Woj. Kuj.Pom.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów , kształtowanie przestrzeni
dla nowych funkcji gminy - rozwój funkcji
turystyczno-rekreacyjnej terenu gminy - wzrost
atrakcyjności tych terenów. Ograniczenie
niekontrolowanego ruchu turystycznego,
zmniejszenie presji ze strony turystów.

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Budżet
Województwa,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

1100

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów -ograniczenie
niekontrolowanego ruchu turystycznego,
zmniejszenie presji ze strony turystów.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy - wzrost atrakcyjności tych terenów.

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Budżet
Województwa,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

300

2017-2022 Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe
2016-2022 Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe
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3.

Odpowiednie
oznakowanie i
udostępnienie terenów
cennych przyrodniczo i
ochrona tych terenów
przed ich dzikim
zagospodarowaniem.

4.

Organizacja dojazdu do
wody i lasu.

Lp.
VIII.

Zadanie

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów , kształtowanie przestrzeni
dla nowych funkcji gminy.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy, wzrost pojemności turystycznej regionu i
atrakcyjności tych terenów - dokładna informacja
i obiektach pozwala zarówno na zwiększenie
stopnia ochrony a także zwiększa atrakcyjność
turystyczną.
Wytyczenie miejsca dojazdu do
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
lasu i wody, organizacja parkingów ochrona jego zasobów -ograniczenie
i miejsc wypoczynku, na szlakach niekontrolowanego ruchu turystycznego,
turystycznych, slipów dla
zmniejszenie presji ze strony turystów.
wodowania małych łodzi
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy - rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
terenu gminy - wzrost atrakcyjności tych terenów.
Inwentaryzacja i oznakowanie
pomników przyrody i rezerwatów,
poprzez umieszczenie właściwych
tabliczek na pomnikach przyrody

Opis zadania

Uzasadnienie

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Budżet
Województwa,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

150

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Budżet
Województwa,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
Unijne

600

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

2016-20

Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe

2016-2022 Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe

Szacunkowy Orientacyjkoszt w tys. ny termin
PLN
realizacji

Podmiot
realizujący
zadanie

REWITALIZACJA TERENÓW GMINY

1.

Wspieranie działań na
rzecz rewitalizacji
elementów
przyrodniczych
zdegradowanych w
wyniku użytkowania
turystycznego

2.

Wspieranie działań na
rzecz rewitalizacja
jezior: Zalewu Żur,

Uporządkowanie brzegów rzek,
budowa ścieżek edukacyjnych i
obiektów małej architektury: wiat,
slipów, pomostów, stanicy
wędkarskiej,
Działania w powiązaniu z VII.2

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
ochrona jego zasobów -ograniczenie
niekontrolowanego ruchu turystycznego,
zmniejszenie presji ze strony turystów.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy - poprawa stanu czystości i estetyki
terenów najczęściej uczęszczanych, wzrost
pojemności turystycznej regionu i atrakcyjności
tych terenów.
Uporządkowanie brzegów jezior Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i
w miejscach przeznaczonych pod ochrona jego zasobów -ograniczenie
funkcje rekreacyjne, wraz z budową niekontrolowanego ruchu turystycznego,

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Fundusze
Ochrony Środowiska,
Środki Unijne

800

2017-2022 Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe

Budżet Gminy, Lasy
Państwowe, Fundusze
Ochrony Środowiska,

2500

2018-2022 Lasy
państwowe/sa
morząd Woj.
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Lp.

Zadanie

4.

5.

6.

Uzasadnienie

zmniejszenie presji ze strony turystów.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy - poprawa stanu czystości i estetyki
terenów najczęściej uczęszczanych, wzrost
pojemności turystycznej regionu i atrakcyjności
tych terenów.
Wspieranie działań na
Uporządkowanie brzegów, budowa Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
rzecz rewitalizacji wsi
obiektów małej architektury: wiat, gminy. Poprawa stanu środowiska
Tleń
slipów, pomostów, stanicy
przyrodniczego i ochrona jego zasobów oraz
wędkarskiej,
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
budowa skansenu .
gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
Działania w powiązaniu z VII.1 i 2 indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
atrakcyjności turystycznej i wizualnej
miejscowości Tleń.
Poprawa stanu czystości i estetyki terenów
najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności
turystycznej regionu
Rewitalizacja stacji PKP Zagospodarowanie budynków stacji Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
w Osie, Tleń, Łążek
na cele kulturalne i turystyczne
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
atrakcyjności turystycznej i wizualnej
Rewitalizacja Osia
Kompleksowe zagospodarowanie Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
rynku, budowa nowych obiektów: gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
centrum opieki dla osób starszych terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
przebudowa terenów zielonych
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
centralnej części Osia,
atrakcyjności turystycznej i wizualnej terenów
wprowadzenie elementów małej
najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności
architektury
turystycznej regionu.
Zagospodarowanie
m.in. skwery w Miedznie, w
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
terenów zielonych w
Pruskich, Osiu.
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
gminie
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
atrakcyjności turystycznej i wizualnej terenów
Miedzno, Piaseczno i
Ciche

3.

Opis zadania
obiektów małej architektury

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Szacunkowy Orientacyjkoszt w tys. ny termin
PLN
realizacji

Środki Unijne

Podmiot
realizujący
zadanie
Kuj.-Pom.
WPK/Gmina
Osie/
Organizacje
Pozarządowe

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
unijne

650

2016-2022

Gmina Osie/
org.
pozarządowe

Budżet Gminy,
Środki Unijne

450

2016-2022

Gmina Osie/
org.
pozarządowe

Budżet Gminy,
Środki Unijne

2850

2016-2020

Gmina Osie/
org.
pozarządowe

Budżet Gminy,
Środki Unijne

170

2016-20

Gmina Osie/
org.
pozarządowe
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Lp.

Zadanie

Opis zadania

Uzasadnienie

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Szacunkowy Orientacyjkoszt w tys. ny termin
PLN
realizacji

Podmiot
realizujący
zadanie

najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności
turystycznej regionu

7.

Rewitalizacja
zdegradowanego
Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Tleniu

Rewitalizacja zdegradowanego
Wiejskiego Ośrodka Kultury w
Tleniu pod potrzeby świetlicy
wiejskiej w celu prowadzenia
między innymi
“Międzypokoleniowego Klubu
Samopomocy”

Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
Budżet Gminy,
gminy. Rozwój świadczeń dla społeczeństwa,
Środki Unijne
poprawa warunków uczestnictwa w życiu
społecznym i gospodarczym. Wsparcie osób
niesamodzielnych, starszych poprzez zwiększenie
dostępności do usług społecznych.

850

2016-2022

Gmina Osie/
GOPS / org.
pozarządowe

8.

Rewitalizacja świetlicy
wiejskiej w Miedznie

400

2016-2022

Gmina Osie/
GOPS / org.
pozarządowe

Rewitalizacja świetlicy
wiejskiej w m. Pruskie

Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy. Rozwój świadczeń dla społeczeństwa,
poprawa warunków uczestnictwa w życiu
społecznym i gospodarczym. Wsparcie osób
niesamodzielnych, starszych poprzez zwiększenie
dostępności do usług społecznych.
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy. Rozwój świadczeń dla społeczeństwa,
poprawa warunków uczestnictwa w życiu
społecznym i gospodarczym. Wsparcie osób
niesamodzielnych, starszych poprzez zwiększenie
dostępności do usług społecznych.

Budżet Gminy,
Środki Unijne

9.

Adaptacja pomieszczeń po byłej
szkole w Miedznie na potrzeby
świetlicy wiejskiej w celu
prowadzenia między innymi
“Międzypokoleniowego Klubu
Samopomocy”
Rewitalizacja zdegradowanego
obiektu świetlicy wiejskiej w m.
Pruskie na potrzeby między innymi
“Międzypokoleniowego Klubu
Samopomocy”

Budżet Gminy,
Środki Unijne

450

2016-2022

Gmina Osie/
GOPS / org.
pozarządowe

Opis zadania

Uzasadnienie

Lp.

Zadanie

IX.

WPROWADZANIE NOWYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

1.

Wspieranie działań na
rzecz stworzenia
skansenu, jako centrum

Zebranie cennych obiektów kultury Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
regionu w ramach skansenu w
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
Tleniu /Wierzchach lub Grzybku
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki

Szacunkowy Orientacyj- Podmiot
koszt w tys. ny termin realizujący
PLN
realizacji zadanie

650

Gmina Osie,
2018-2020 Wdecki Park,
org.
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Lp.

Zadanie

Opis zadania

Uzasadnienie

promocji kultury gminy i
regionu

2.

3.

4.

indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
atrakcyjności turystycznej i wizualnej terenów
najczęściej uczęszczanych, wzrost pojemności
turystycznej regionu
Rozbudowa systemu
Integracja szlaków i atrakcji gminy, Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
szlaków turystycznych
przygotowanie produktów
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
turystycznych w oparciu o różne
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
atrakcje, połączenie ścieżek
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
istniejących w większe pętle atrakcyjności turystycznej i wizualnej, wzrost
poprowadzenie ich dalej poza teren pojemności turystycznej regionu.
gminy
Przebudowa stadionu
Modernizacja stadionu w Osiu
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
sportowego w Osiu
Wymiana murawy na płycie
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
głównej, nowe ogrodzenie,
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
założenie murawy na boisku
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
bocznym, modernizacja budynku
atrakcyjności turystycznej i wizualnej, stworzenie
szatni, remont toalet, modernizacja miejsca do organizacji dużych imprez o
trybun
charakterze ponadregionalnym
Wspieranie działań na
Budowa Radioteleskopu Hevelius Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
rzecz budowy
wraz z infrastrukturą
gminy. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
Radioteleskopu Hevelius
terenu gminy - kreowanie miejsc tożsamości,
indywidualizacja wizerunku gminy - poprawa
atrakcyjności turystycznej i wizualnej,
Zintegrowana promocja gminy i
przedsiębiorczości - zgodnie z „Koncepcją
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
unijne

Szacunkowy Orientacyj- Podmiot
koszt w tys. ny termin realizujący
PLN
realizacji zadanie
pozarządowe

Budżet Gminy,
Fundusze Ochrony
Środowiska, Środki
unijne

150

2016-2022 Gmina Osie,
Wdecki Park,
Lasy
Państwowe,
org.
pozarządowe

Budżet Gminy ,
Budżet województwa,
Budżet Państwa,

3500

2016-2018 Gmina Osie

10

2018-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy
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Lp.
X.
1.

2.

3.

Zadanie

Opis zadania

Uzasadnienie

PROMOCJA GMINY
Uruchomienie czasowego Wydawnictwa promocyjne
punktu informacji
Wydawnictwa własne – typu
turystycznej w Tleniu
folder, ulotki informatory,
Wydawnictwa obce: kalendarze
imprez, katalogi tour operatorów,
ulotki informacyjne
obiektów/atrakcji turystycznych
gminy. Produkty turystyczne
Rozbudowa systemu
Opracowanie Planu Promocji
promocji gminy
gminy - zintegrowana promocja
gminy i przedsiębiorczości ,
przygotowanie materiałów
promocyjnych i ich dystrybucja ,
działania PR,
Udział w targach i giełdach,
turystycznych imprezach
krajowych i zagranicznych
Współpraca z gminami sąsiednimi,
działającymi w ramach LOT’ów,
współpraca z władzami
województwa
Wydarzenia

Zintegrowana promocja gminy i
przedsiębiorczości , rozwój funkcji turystycznorekreacyjnej terenu gminy - koordynacja i
stymulowanie wszelkich działań określonych w
strategii.
Integracja pracy wszystkich obiektów i ofert
turystycznych i instytucji gminy. Propozycja
produktów turystycznych regionu.
Zintegrowana promocja gminy i
przedsiębiorczości - Rozwój funkcji turystycznorekreacyjnej terenu gminy, wsparcie rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości
Integracja pracy wszystkich obiektów
turystycznych i instytucji gminy.
Integracja pracy wszystkich obiektów
turystycznych i instytucji gminy.
Zwiększenie dostępu do informacji o walorach
turystycznych, kulturowych i przyrodniczych,
rozwój turystyki specjalistycznej i aktywnej,
Integracja pracy wszystkich obiektów i ofert
turystycznych i instytucji gminy. Propozycja
produktów turystycznych regionu.
Organizacja i wspieranie imprez i Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
wydarzeń propagujące walory
gminy , Zintegrowana promocja gminy i
turystyczne gminy Osie: Dni Osia, przedsiębiorczości - cykliczne organizowanie
Międzynarodowy konkurs muzyki imprez stanowi istotny element przyciągający
sakralnej "Carmen Fidei", Konkurs turystów.
plastyczny Bory Tucholskie w
oczach dziecka, Regionalny
Młodzieżowy Festiwal Piosenki ,
Zawody strzeleckie na strzelnicy
sportowo-myśliwskiej, Turniej

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Szacunkowy Orientacyjkoszt w
ny termin
tys. PLN
realizacji

Budżet Gminy

60

2016-2022

Gmina Osie

Budżet Gminy,
Środki unijne

100

2016-2022

Gmina Osie,
org.
pozarządowe

Budżet Gminy,
Środki Unijne, Budżet
powiatu,
Budżet Województwa,
sponsorzy prywatni

640

2016-2022

Gmina Osie,
org.
Pozarządowe,
Lasy
Państwowe
Wdecki Park,
podmioty
prywatne
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Lp.

4.

5.

Zadanie

Opis zadania

Uzasadnienie

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

siatkówki plażowej, Konkursy
wiedzy przyrodniczej, regionalnej i
ekologicznej, Biegi Oskie , Puchar
Nordic Walking Bory Tucholskie,
plenery artystyczne, sympozja
naukowe, itp.
Budowa znaków, tablic itp. na
granicach i wewnątrz gminy
Stworzenie grupy elementów
(pamiątki, wydawnictwa,
gadżety)ze znakami
rozpoznawczymi gminy
Budowa tablic przydrożnych
z zagospodarowaniem
turystycznym gminy i jej walorami

Zintegrowana promocja gminy i
Budżet Gminy,
przedsiębiorczości - Rozwój funkcji turystycznorekreacyjnej terenu gminy, wsparcie rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości
Integracja pracy wszystkich obiektów
turystycznych i instytucji gminy - zwiększenie
dostępu do informacji o walorach turystycznych,
kulturowych i przyrodniczych, rozwój turystyki
specjalistycznej i aktywnej.
Podstawowy materiał do dystrybucji w punktach
informacji turystycznej, hotelach, restauracjach,
stacjach benzynowych, itd.
Wspieranie działań na
Promowanie miejsc wyznaczonych Zwiększenie dostępu do informacji o walorach
Budżet Gminy, Lasy
rzecz wyznaczenia miejsc do obserwacji nocnego nieba
turystycznych i przyrodniczych.
Państwowe, środki
do obserwacji nocnego
prywatne, Budżet
nieba
Państwa
Budowa systemu
identyfikacji lokalnej i
regionalnej gminy Osie

XI.

ROZWÓJ GOSPODARKI

1

Wsparcie dla rozwoju
gospodarstw rolnych
i agroturystyki

Działalność informacyjna i
edukacyjna
Szkolenia i misje gospodarcze w
celu zapoznania z praktyką.

2.

Organizacja targowiska
wiejskiego z wyrobami
regionalnymi

Organizacja działania targowiska
wraz z systemem promocji
produktów regionalnych .

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
Stworzenie organizacyjnych podstaw i
koordynacja rozwoju przedsiębiorczości w
gminie. Zmiana charakteru produkcji rolnej i
poprawa jej rentowności.
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Szacunkowy Orientacyjkoszt w
ny termin
tys. PLN
realizacji

80

2016-2022

Gmina Osie

30

2016-2022

Właściciele
gruntów, Lasy
państwowe,
WPK

Budżet Gminy,
Środki Unijne, Środki
Powiatowego Urzędu
Pracy, Budżet Państwa

360

2016-2022 Gmina Osie,
Powiatowy
Urząd Pracy

Budżet Gminy,
Środki Unijne

40

2016-2018

Gmina Osie
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Pomoc w organizowaniu skupu,
Zmiana charakteru produkcji rolnej i poprawa jej
kontaktów z klientami (odbiorcami rentowności organizacja stałego cyklu działań
surowców), udział w organizacji
promujących lokalne produkty.
giełd rolnych i targów
XII. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
1.

Realizacja
zintegrowanych działań
w zakresie aktywizacji
edukacyjnej, zawodowej,
społecznej i zdrowotnej
w Centrum Usług
Społecznych

2.

Programy doradcze i
usług dla społeczeństwa

3.

Wsparcie w postaci instrumentów
aktywizacji społecznej,
edukacyjnej, zawodowej i
zdrowotnej dla osób z grup
najbardziej zagrożonych
wykluczeniem społecznym i
ubóstwem tj. bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo,
niepełnosprawnych, starszych.

Działania doradcze w tym
poradnictwo psychologiczne i
psychospołeczne.
Świadczenie usług opiekuńczych,
rehabilitacyjnych.
Zatrudnienie specjalisty w zakresie
wykonywania usług
specjalistycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi.
Wsparcie asystenta rodziny/osoby
starszej.
Szkolenia w zakresie
organizacja szkoleń
rozwoju
ogólnorozwojowych , organizacja
przedsiębiorczości i samo kursów w zakresie kompetencji i
zatrudnienia
kwalifikacji wraz z systemem staży
i praktyk zawodowych (współpraca
Biurem Pracy i przedsiębiorcami)
Rozwój świadczeń na rzecz
społeczeństwa - podniesienie
zdolności do zatrudnienia ,

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa podniesienie zdolności do zatrudnienia ,
ograniczenia zjawiska ubóstwa poprzez
aktywizacje osób bezrobotnych , nieaktywnych
zawodowo, niepełnosprawnych, starszych.
Aktywne włączenie społeczne osób z w/w grup.

Budżet Gminy,
Środki Unijne

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa Budżet Gminy, Środki
wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo- Unijne
wychowawczych, włączenie potencjału osób
starszych, niepełnosprawnych w obszar
aktywności społecznej.

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa podniesienie zdolności do zatrudnienia ,
ograniczenia zjawiska ubóstwa poprzez
aktywizacje osób bezrobotnych

Budżet Gminy,
Środki Unijne, Środki
Wojewódzkiego i
Powiatowego Urzędu
Pracy

1.500.000

2016-2020 Gmina Osie/
GOPS

1.415.000

2016-2022 Gmina Osie/
GOPS

420

2016-2022 Gmina Osie/
GOPS
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ograniczenia zjawiska ubóstwa
poprzez aktywizacje osób
bezrobotnych

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa ograniczenia zjawiska ubóstwa poprzez
aktywizacje osób wykluczonych, aktywizacja
społeczności lokalnej poprzez integrację
środowiska.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy, możliwości dodatkowej promocja gminy
Rozwijanie umiejętności w ramach Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
ośrodków kultury oraz
Zmiana charakteru produkcji rolnej i poprawa jej
organizowanie specjalistycznych
rentowności - działania te w naturalny sposób
szkoleń połączonych z warsztatami pozwalają na zwiększenie dochodów ludności
w ramach programów aktywizacji zwłaszcza na wsi, gdzie mogą stanowić drugie
zawodowej.
źródło dochodów.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenu
gminy, możliwości dodatkowej promocja gminy

4.

Promocja organizacji
lokalnych konkursów –
współzawodnictwo wsi

Organizacja tematycznych
konkursów na najlepszy… np.
wypiek cukierniczy, produkt
lokalny, rękodzieło, itp.

5.

Propagowanie rozwoju
twórczości ludowej,
drobnego rzemiosła,
rękodzieła ludowego

6.

Identyfikacja rynku pracy ocena potrzeb przedsiębiorców –
charakterystyka miejsc pracy,
charakterystyki bezrobotnych pełna analiza osobowościowa osób
pozostających bez pracy oparta o
prace specjalisty HR oraz
psychologa;

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
Zmiana charakteru produkcji rolnej i poprawa jej
rentowności. Identyfikacja i rozwój kompetencji
rynku pracy w regionie, zaspokojenie potrzeb
lokalnej przedsiębiorczości.
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozwój usług medycznych – wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych w zakresie opieki dla
osób starszych, chory, rehabilitacji, SPA.

Budżet Gminy,
Środki Unijne

200

2016-2022 Gmina Osie/
GOPS

Budżet Gminy,
Środki Unijne, Środki
Wojewódzkiego i
Powiatowego Urzędu
Pracy

420

2016-2022 Gmina Osie/
GOPS

Budżet Gminy,
Środki Unijne, Środki
Wojewódzkiego i
Powiatowego Urzędu
Pracy

420

2016-2022 Gmina Osie/
GOPS
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XIII. Z ZAKRESU OŚWIATY I KULTURY
1.

2.

3.

4.

Zwiększenie dostępu
oferty kulturalnej i
obiektów kultury

Wyposażenie świetlic wiejskich w
niezbędny sprzęt do prowadzenia
zajęć kulturalnych.
Zagospodarowanie terenów przy
świetlicowych

Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gminy - dostosowane do standardów oraz
zwiększenie ekonomiczności i ekologizacji przy
korzystaniu z obiektów gminy .
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa propagowanie rozwoju twórczości ludowej,
drobnego rzemiosła oraz rękodzieła ludowego
Modernizacja z
Wymiana poszycia dachowego oraz Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozbudową obiektów
stolarki okiennej „starej” części
rozwój usług medycznych -podwyższenie
Zespołu Szkół w Osiu.
szkoły, budowa nowych toalet wraz standardu dla rozwoju szkolnictwa, a co za tym
z utworzeniem pomieszczeń na
idzie możliwości rozwoju społeczeństwa
szatnię, stołówkę, bibliotekę oraz
lokalnego, wykorzystanie pomieszczeń w celach
gabinet zdrowia.
noclegowych dla potrzeb zielonej szkoły.
Zagospodarowanie
Przebudowa terenów
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
terenów przyszkolnych
przyszkolnych pod kątem ich
gminy - dostosowane do standardów oraz
gminy pod kątem ich
wykorzystania rekreacyjno –
zwiększenie ekonomiczności i ekologizacji przy
wykorzystania
sportowego oraz doposażenia w
korzystaniu z terenów szkolnych.
rekreacyjno – sportowego sprzęt sportowy.
Modernizacja obiektu
Całkowity remont obiektu
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa, Przedszkola Publicznego przedszkola wraz z wymianą
kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
w Osiu.
poszycia dachowego, systemu
gminy - dostosowane przedszkola do standardów
ogrzewania, wykonaniem nowej
oraz zwiększenie ekonomiczności i ekologizacji
elewacji oraz wymiana stolarki
przy korzystaniu z budynków przedszkola.
okiennej. Zagospodarowanie
terenów wokół budynku
przedszkola, wymiana ogrodzenia.

Budżet Gminy,
Środki Unijne

200

2016-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy
Środki Unijne

2800

2016-2018 Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne

280

2016-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne

400

2016-2018 Gmina Osie

XIV. Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA.
L.p.

1.

Zadanie.

Opis zadania

Uzasadnienie

Propozycja działań w tym zakresie
Programy profilaktyczne obejmuje profilaktykę:
dla dzieci i młodzieży
Zdrowy styl życia
Walka z otyłością

Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozwój usług medycznych - zwiększenie
dostępności do usług medycznych, poprawa
warunków leczenia mieszkańców gminy Osie.

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet Gminy, Środki
Unijne

Szacunkowy Orientacyj
koszt
ny termin
w tys PLN.
realizacji
250
2018-2022 Gmina Osie
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2.

3.

Zwiększenie liczby
gabinetów
specjalistycznych na
terenie gminy

Budowa centrum
rehabilitacji wraz z
odpowiednią obsadą
lekarzy i rehabilitantów

4.

Nawiązanie współpracy
ze szpitalami klinicznymi
w Gdańsku i
Bydgoszczy.

5.

Organizacja
świetlic
pobytu dziennego dla
osób
starszych,
w
szczególności
ze
środowiska
osób
wykluczonych

Zdrowa żywność, cukrzyca
prowadzanie pomocy na rzecz programów
Wady postaw, opieka dentystyczna zdrowotnych
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozwój usług medycznych - zwiększenie
Zwiększenie liczby lekarzy
dostępności do usług medycznych, poprawa
specjalistów, utworzenie w
warunków leczenia mieszkańców gminy Osie.
placówkach oświatowych
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
gabinetów lekarskich, wynajem
gminy - rozwój małej i średniej przedsiępomieszczeń w placówce
biorczości w zakresie usług zdrowotnych,
medycznej dla lekarzy
prowadzanie pomocy przy rozwoju działań w
prowadzących praktykę prywatną.
zakresie programów zdrowotnych i rehabilitacji
na terenie gminy
Wprowadzanie pomocy przy
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozwoju działań w zakresie
rozwój usług medycznych - zwiększenie
programów zdrowotnych i
dostępności do usług medycznych, poprawa
rehabilitacji wraz z odpowiednią
warunków leczenia mieszkańców gminy Osie.
obsadą lekarzy i rehabilitantów
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
Działania w powiązaniu z
gminy - rozwój małej i średniej przedsięośrodkiem zdrowia i działaniem
biorczości w zakresie usług zdrowotnych,
XIV.1
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa,
rozwój usług medycznych - zwiększenie
Propozycja działań w tym zakresie
dostępności do usług medycznych, poprawa
obejmuje: organizacja cyklicznych
warunków leczenia mieszkańców gminy Osie.
warsztatów i seminariów a także
Kształtowanie przestrzeni dla nowych funkcji
szkoleń specjalistycznych
gminy - rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie usług zdrowotnych
Rozwój świadczeń na rzecz społeczeństwa Organizacja pracy animatorów
ograniczenia zjawiska ubóstwa poprzez
zajęć kulturalnych w ramach
aktywizacje osób wykluczonych, aktywizacja
wiejskich świetlic/remiz
społeczności lokalnej poprzez integrację
strażackich
środowiska.

Budżet Gminy, Środki
Unijne, Budżet Państwa

360

2018-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne, Budżet Państwa,
Narodowy Fundusz
Zdrowia

400

2016-2020 Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne, Budżet Państwa,
Narodowy Fundusz
Zdrowia

120

2018-2022 Gmina Osie

Budżet Gminy, Środki
Unijne

240

2018-2022 Gmina Osie
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