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ANKIźTA DIAżNOZUJ CA  

PROBLźMY W RODOWISKU LOKALNYM  

NA TźRźNIź POWIATU S POLź SKIźżO   
Szanowni Pa stwo, 

 

W zwi zku z trwaj cymi przygotowaniami do aplikowania o rodki w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2Ń2Ń przygotowana została niniejsza ankieta. Celem 

jej jest poznanie opinii mieszka ców, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych w sprawach najistotniejszych 

w kontek cie rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno–żospodarczego Powiatu S pole skiego.  

 

                                                                           Źzi kujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety. 

ANKIETA JEST ANONIMOWA 

 
1. Jak ocenia Pani/Pan warunki ycia na terenie Powiatu S pole skiego? 
 

(prosz  zaznaczyć odpowied  stawiaj c symbol xś  gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeci tne, 2 = złe, ń = b. złe) 

Pytanie / Ocena 5 4 3 2 1 

lokalny rynek pracy      

opieka społeczna      

opieka zdrowotna      

dost pno ć do sportu i rekreacji      

opieka nad dzieckiem i edukacja 
przedszkolna 

     

szkolnictwo podstawowe i 
gimnazjalne  

     

szkolnictwo ponadgimnazjalne      

dost pno ć do kultury i rozrywki      

stan rodowiska naturalnego      

stan dróg      

sieć usług (handel, zakłady usługowe)      

dost p do nowych technologii i 
internetu 

     

bezpiecze stwo mieszka ców      

inne uwagi 
 

 

2. Prosz  zaznaczyć pi ć z ni ej wymienionych obszarów, które zdaniem Pani/Pana s  najwi kszym problemem 

Powiatu? (prosz  ponumerować od najwa niejszego do najmniej wa nego) 5 - najwa niejszy, ń - najmniej wa ny. 
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 Niewystarczaj ca ilo ć mieszka  

 Patologie społeczne  
 Przest pczo ć 

 Zanieczyszczone rodowisko 

 Zły stan dróg 

 Słaby dost p do opieki społecznej 
 Słaby dost p do opieki zdrowotnej  
 Źost p do nowych technologii i internetu 

 Słabo rozwini ta baza turystyczna i rekreacyjno - wypoczynkowa 

 Brak miejsc pracy 

 Niski poziom oferty edukacyjnej szkół  
 Inny (jaki?)  

 
 
 
 

 

3. Które zdaniem Pani/Pana działania powinny być realizowane w pierwszej kolejno ci (prosz  wybrać pi ć 

działa  i ponumerować od najwa niejszego do najmniej wa nego 5 - najwa niejsze, ń - najmniej wa ne). 

 Działanie 

 Nakłady na inwestycje sprzyjaj ce rozwojowi turystyki 
 Nakłady inwestycyjne na rozwój placówek o wiatowych  
 Źost p do nowych technologii i internetu 

 Wspieranie lokalnych przedsi biorców i poszukiwanie inwestorów zewn trznych 

 Wspieranie rozwoju organizacji pozarz dowych  
 Budowa infrastruktury przy drogach /parkingi, chodniki, o wietlenie, zatoki, cie ki rowerowe itp./ 
 Budowa i modernizacja budynków słu by zdrowia  
 Zwi kszenie oferty edukacyjnej szkół 
 Wsparcie aktywno ci gospodarczej, zawodowej i społecznej mieszka ców 

 Zwi kszenie pomocy socjalnej dla najubo szych 

 Uporz dkowanie przestrzeni, plany zagospodarowania przestrzennego 

 Remonty i budowa dróg 

 Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych ródeł energii (oze) 

 Wspieranie działa  artystycznych, kulturalnych i promocja gmin i powiatu 

 Rozszerzenie oferty opieki nad dzieckiem (kluby malucha, opieka przedszkolna, łobki) 

 

Inne (jakie ?) 
 
 
 
 

 

4. Jakie problemy społeczne zdaniem Pani/Pana nale y rozwi zać w pierwszej kolejno ci (prosz  wybrać pi ć 

problemów społecznych i ponumerować od najwa niejszego do najmniej wa nego, 5 - najwa niejszy, ń - najmniej 

wa ny). 
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 Przest pczo ć 

 Bezrobocie 

 Zubo enie  
 Przemoc w rodzinie 

 Alkoholizm 

 Niedobór organizacji pomagaj cych w znalezieniu pracy  

 Mała aktywno ć rodowisk lokalnych 

 Brak dost pu do nowoczesnych technologii (komputer, internet) 

 źmigracja młodych i dobrze wykształconych osób 

 Inny (jaki?) 

 
 

 

5. Jakie kierunki rozwoju z wymienionych poni ej s  według Pani/ Pana najwa niejsze (prosz  wybrać pi ć 

kierunków rozwoju i ponumerować od najwa niejszego do najmniej wa nego 5 - najwa niejszy, ń - najmniej 

wa ny). 

 Wsparcie podejmowania przez mieszka ców powiatu działalno ci pozarolniczej (zakładanie firm, 
agroturystyka) 

 Promocja zatrudnienia oraz wspomaganie przedsi biorczo ci na obszarze powiatu 

 Wsparcie firm działaj cych lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy 

 Wsparcie samozatrudnienia w usługach na rzecz mieszka ców powiatu  

 Źziałania wspieraj ce jako ć edukacji, popraw  dost pno ci do usług zdrowotnych, społecznych i  
kulturalnych  

 Wpływanie na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej obszaru powiatu 

 Budowanie wizerunku oraz promocja atrakcyjno ci powiatu 

 Inny (jaki?) 
 
 

 
WYPźŁNIźNIź NIźOBOWI ZKOWE  
MźTRYCZKA  (prosz  wstawić „X” we wła ciwej kratce)  

1. Płeć 
Kobieta M czyzna 

  

2. Wiek  
15-25 26-40 41-64 Powy ej 65 lat 

    
3. Wykształcenie 

Podstawowe Zawodowe  rednie ogólne rednie zawodowe Wy sze 
     

4. Grupa zawodowa 

Bezrobotny 
Sektor prywatny 

Sektor publiczny 
Organizacja 
pozarz dowa 

Inne Pracow
nik 

Pracoda
wca 

Rolnik  

       



Zał cznik nr 2 – Problemy i potrzeby w zakresie pomocy społecznej  
Gmina Instytucja pomocy Problemy i potrzeby 

Kamie  
Kraje ski 

ŹPS w Kamie  
Kraje skim 
 

1. Wykonanie zalece  pokontrolnych dot. bezpiecze stwa p. po arowego. 
2. Wykonanie zalece  Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy dotycz cych podniesienia standardu wiadczonych usługŚ 
- dostosowanie windy dla osób niewidz cych poprzez monta  urz dzenia informuj cego o pozycji urz dzenia d wigowego 
- uzupełnienie systemu przyzywaj cego o sygnalizacj  wietln , 
- monta  monitoringu i por czy na ci gach komunikacyjnych. 
3. Zagospodarowanie pustostanów na potrzeby osób niepełnosprawnych – 2 kondygnacje w budynku mieszkalnym B.  
4. Monta  windy osobowej, umo liwiaj cej transport Mieszka ca le cego. Winda stanowiłaby jednocze nie ł cznik pomi dzy budynkami 

A i B. Monta  windy jest niezb dny w zwi zku z planami zagospodarowania pustostanów, stanowi likwidacj  barier architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych. 

5. Budowa siłowni na wie ym powietrzu – na potrzeby mieszka ców domu, oraz społeczno ci lokalnej. 
6. Wyko czenie otoczenia Źomu kostk  betonow  w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego i bezpiecznego 

przemieszczania si . 
7. rodki na organizowanie imprez na terenie Źomu (wi kszo ć Mieszka ców z racji wieku i chorób nie ma mo liwo ci korzystania z form 

aktywno ci poza obr bem Źomu). 
8. Ró norodne formy wsparcia dla osób z zespołem zale no ci alkoholowej.  
9. Problemy z utrzymaniem pełnej obsady miejsc z listy osób oczekuj cych na umieszczenie. 
10. Problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry z powodu niskich wynagrodze . 

MGOPS w  Kamieniu 
Kraje skim  

1. Źoposa enie instytucji/placówki wsparcia dla seniorów, 
2. Adaptacj  lub remont obecnej bazy, która zwi kszy mo liwo ci kompleksowego wsparcia w/w grupy osób, 
3. Zakup pojazdu dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, 
4. Utworzenie profesjonalnej wietlicy rodowiskowej dla dzieci i młodzie y z rodzin borykaj cych si  z niedostatkiem. Miejsce to 

zapewniałoby specjalistyczn  opiek  oraz pomoc materialn  w postaci do ywiania.   

S pólno 
Kraje skie 

OPS w S pólnie 
Kraje skim 

1. Potrzeba utworzenia rodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz domu dziennego pobytu dla osób 
starszych, schorowanych i samotnych.  Celem działalno ci rodowiskowego Źomu Samopomocy jest zapobieganie nawrotom choroby 
psychicznej oraz przystosowanie osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym do funkcjonowania w rodowisku. Natomiast Źom 
Dziennego Pobytu stanowi odpowied  na zró nicowane potrzeby starszych mieszka ców naszego miasta. Tu ka dy miałby mo liwo ć 
znalezienia czasu, by rozwin ć dawno zapomniane pasje, wolne chwile sp dzałby zgodnie ze swym yczeniem lub korzystałby z 
proponowanych form zaj ć. Źziałania Źziennego Źomu Pobytu nakierowane byłyby na niwelowanie trudno ci i problemów, z jakimi, na 
co dzie  borykaj  si  klienci (tj. poczucie samotno ci, bezu yteczno ci, izolacji społecznej itp). 

Warsztaty Terapii 
Zaj ciowej w 
S pólnie Kraje skim 

1. Utworzenie nowej siedziby warsztatów terapii zaj ciowej wraz z jej kompleksowym wyposa eniem oraz zabezpieczeniem rodków 
finansowych na realizacj  ró nych form aktywno ci podopiecznych,    

2. Potrzeba utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych (stowarzyszenie ąŹoro li-Źzieciomą + JST), w której dostan  zatrudnienie 
osoby wychodz ce z WTZ. 

3. Utworzenie O rodka Źziennego Pobytu dla osób ze spektrum autyzmu. 
4. Organizowanie szkole  dla kadry. 

Centrum Małego 
Dziecka i Rodziny w 
S pólnie Kraje skim 

1. Zwi kszyć mo liwo ć opieki nad dziećmi rodziców powracaj cych na rynek pracy po urodzeniu dzieci, 
2. Utworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi w S pólnie Kraje skim (rozbudowa łobka i klubu dzieci cego w S pólnie Kraje skim),  
3. Nale y rozwa yć utworzenie nowych miejsc w łobku i klubie dzieci cym dla rodziców powracaj cych na rynek pracy z gmin powiatu 

(So no, Kamie  Kraje ski, Wi cbork), a pracuj cych w S pólnie Kraje skim (tzw. oddział powiatowy w łobku). 
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Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
S pólnie Kraje skim z 
siedzib  w Wi cborku 

1. Prowadzenie mieszka  chronionych dla wychowanków opuszczaj cych placówki opieku czo-wychowawcze i rodziny zast pcze, 
2. Utworzenie nowej siedziby Jednostki wraz z jej kompleksowym wyposa eniem.  
3. Tworzenie na terenie powiatu rodzinnych form pieczy zast pczej – (rodzin niezawodowych, zawodowych, mi dzy innymi o charakterze 

pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka),  
4. Utworzenie przyjaznego pokoju przesłucha  dzieci, 
5. Rozszerzenie działalno ci Punktu Specjalistycznego Poradnictwa dla mieszka ców Powiatu S pole skiego, 
6. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zast pczych, osób niepełnosprawnych oraz innych działa  wspieraj cych, 
7. Organizowanie szkole  dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu zgodnie z zapotrzebowaniemś 
8. Poprawa standardów funkcjonowania domów pomocy społecznej o zasi gu ponadgminnym, 
9. Utworzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy S pólno Kraje skie,  
10. Utworzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy So no, 
11. Zakup sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR.    

 

Centrum 
Administracyjne 
Placówek 
Opieku czo-
Wychowawczych w 
S pólnie Kraje skim z 
siedzib  w Wi cborku 

1. Źostosowanie Placówki Opieku czo-Wychowawczej w Wi cborku i w Małej Cerkwicy do wymaga  ustawowych (placówki 
opieku czo-wychowawcze powinny liczyć nie wi cej ni  ń4 wychowanków). 

2. Budowa boiska sportowego w Placówce Opieku czo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy. 
3. Utworzenie pracowni komputerowych dla placówek opieku czo – wychowawczych wraz z zakupem sprz tu komputerowego. 
4.  Organizacja szkole  z zakresu opieki i wychowania dla kadry pedagogicznej. 
5.  Organizacja turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzie y wykazuj cej zwi kszone potrzeby pomocy. 

 

So no 

żOPS w So nie 1. Utworzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
2. Utworzenie wietlicy rodowiskowej dla dzieci z rodzin obj tych pomoc  społeczn . 
3. Zatrudnienie prawnika. 
4. Potrzeba organizowania wi kszej ilo ci szkole  dla pracowników żOPS. 

Wi cbork 

MżOPS Wi cbork/ 
 

ŹS Wi cbork  
 

wietlica  
rodowiskowa 

Wi cbork  
 

ń. Zwi kszenie aktywno ci społeczno-zawodowej mieszka ców gminy Wi cbork 
2. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Pocztowej ń6 (siedziba Ź  Wi cbork/ wietlicy rodowiskowej Wi cbork)  
wraz z wymian  pokrycia dachowego, rynien, instalacji odgromowejś 
3. Utworzenie budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Mickiewicza 22A (barak) z przeznaczeniem na Mieszkania Chronione, biura dla 
NżO’sów oraz Źom Źziennego Pobytu/Klub Seniora; 
4. Podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez wykupienie usług edukacyjnych i 
szkoleniowych (zgodnie z potrzebami); 
5. Źostosowanie budynku b d cego siedzib  OPS w Wi cborku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez ograniczenie barier 
architektonicznych; 
6. Utworzenie pomieszcze  gospodarczych przy ulicy Mickiewicza 22A przeznaczonych m.in. gara e, magazyn do przechowywania 
ywno ci jak i składnic  aktś 

7.Utworzenie na terenie gminy Centrum Usług Społecznych (np. usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, 
poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji yciowych i umiej tno ci 
zawodowych, słu ce przezwyci aniu nieporadno ci yciowej osób zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) wiadcz cych 
wielowymiarow  pomoc dla mieszka ców gminy Wi cborkś 
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ŹPS w Suchor czku  ń.   Wykonanie zalece  pokontrolnych dot. bezpiecze stwa p.po arowegoŚ 
-    monta  instalacji sygnalizacji po arowej w nowej cz ci budynku wraz z piwnicami w  starej i nowej cz ci budynku głównego--    
     poł czenie i integracja z istniej cym systememś 
-    rozbudowa istniej cej centrali SAP umo liwiaj c  automatyczny przekaz informacji o alarmie po arowym do jednostki PSP; 
-    wyposa enie w awaryjne  o wietlenie ewakuacyjne wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyj ć z budynku.  
2. Wykonanie zalece  Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy dotycz cych podniesienia standardu wiadczonych usługŚ 
-  instalacja i monta  systemu monitoringu wizyjnego ci gów komunikacyjnych oraz wej ć do budynku . 
3..Renowacja elewacji zewn trznej budynku z wymian  rynien i instalacji odgromowej, wymian  okien,    
4. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych . 
5. Zagospodarowanie terenu parku na potrzeby pensjonariuszy i mieszka ców wsi (ogrodzenie, alejki spacerowe, utworzenie enklawy     
rekreacyjno-edukacyjnej),     
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Zał cznik nr 3 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSż Powiatu S pole skiego 

Jednostka 
terytorialna 

Placówka 
wychowania 

przedszkolnego 

Potrzeby placówki w zakresie generowania nowych miejsc 
przedszkolnych oraz poprawy jako ci wiadczonych usług 

edukacyjnych 

Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli i innych 
pracowników pedagogicznych ukierunkowane na 

podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 

Kamie  
Kraje ski 

1 przedszkole, 
2 oddziały 
przedszkolne w 
szkołach 
podstawowych 

W zakresie poprawy wiadczonych usług edukacyjnychŚ 4 place 
zabaw, zaj cia edukacyjne, doposa enie w pomoce dydaktyczne. 
Potrzeba przynajmniej utrzymania liczby miejsc edukacji 
przedszkolnej. 
Zapewnienie miejsc przedszkolnych na obszarach wiejskich 

Kwalifikacje do nauczania rytmiki 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w przedszkolu 
Kompetencje do wsparcia dzieci autystycznych 

S pólno 
Kraje skie 

- Potrzeby, wyzwania edukacyjne: 
- adaptacja istniej cej, rozbudowa lub budowa bazy dla przedszkoli na 
terenach wiejskich. 
W roku 2Ńń5 dzieci 4 letnie, a w 2Ńń7 dzieci 3 letnie uzyskuj  prawo 
do edukacji przedszkolnej. Do roku 2015 prawo takie miały wył cznie 
dzieci 5 i 6 letnie realizuj ce jednocze nie obowi zek rocznego 
przygotowania przedszkolnego.  
W konsekwencji nowej sytuacji prawnej (prawa rodziców do edukacji 
przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat i obowi zku żminy do jej 
zapewnienia) w żminie S pólno Kraje skie rodz  si  nowe wyzwania. 
Wi  si  one z konieczno ci  zapewnienia miejsc dla dzieci w 
przedszkolach. 
Uwzgl dniaj cŚ 
- liczb  urodze  na terenie żminy S pólno Kraje skie wynosz c  w 
latach 2010 – 2014: 
- 186 w 2010 r. z czego 96 miasto, 9Ń wie , 
- ń75 w 2Ńńń r. z czego 93 miasto, 82 wie , 
- ń75 w 2Ńń2 r. z czego 86 miasto, 89 wie , 
- ń85 w 2Ńń3 r. z czego ńŃŃ miasto, 85 wie , 
- ń59 w 2Ńń4 r. z czego 8ń miasto, 78 wie  
maj c aktualnieŚ 
- 26Ń miejsc w 2 przedszkolach w  mie cie, 
- 62 miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w mie cie, 
- ń25 miejsc w 5 oddziałach przedszkolnych na wsi 
nale y stwierdzić, e mo liwe b dzie zapewnienie miejsc dla 

- 
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teoretycznie wszystkich dzieci 3-5 letnich w mie cie, a zdecydowanie 
zabraknie ich na terenach wiejskich. 
Teoretycznie ilo ć brakuj cych miejsc na wsi (przy zało eniu, ze 
wszystkie dzieci skorzystaj  z prawa do przedszkola) wyniesie od ń36 
– do ń27. Źaje to ok. 6 brakuj cych oddziałów (izb przedszkolnych).  
Oznacza to konieczno ć podj cia decyzji o adaptacji, rozbudowie lub 
budowie przedszkoli (lub przedszkola) na terenie gminy. W tym 
kontek cie mo na przyj ć, e konieczna jest budowa jednego ń2 
oddziałowego przedszkola np. w mie cie dla wszystkich dzieci z 
terenów wiejskich lub utworzenie kilku, bli ej poło onych przedszkoli 
na terenach wiejskich. W wypadku zamiaru utworzenia kilku 
przedszkoli na terenach wiejskich wskazane jest uwzgl dnienie 
istniej cej bazy szkolnej. 
Przy wdra aniu takiego rozwi zania konieczne jestŚ 
- adaptacja „starej szkoły” w ZS Lutowo na potrzeby przedszkola, 
- rozbudowa o skrzydło SP w Wi niewie, 
- rozbudowa o skrzydło (?), SP Zbo e, 
- wykorzystanie istniej cej, niedoci onej SP Zalesie na potrzeby 
przedszkola dla Zalesia, Wałdowa i okolic, wybranie innej lokalizacji i 
dokonanie adaptacji lub budowa przedszkola w ZS Wałdowo. 
Nale y mieć na wzgl dzie fakt, e docelowo (formalnie od 2Ńń6 r.) 
przedszkola na terenach wiejskich nie powinny niczym si  nie ró nić 
od przedszkoli w mie cie. Źotyczy to zarówno czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu, wy ywienia, warunków pobytu. W 2Ńń6 r. ulegaj  z 
mocy prawa likwidacji oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych. Konieczne b dzie podj cie decyzji o sieci przedszkoli 
w gminie okre laj cej ich lokalizacj , z uwzgl dnieniem warunków 
pobytu, odległo ci od miejsca zamieszkania itd. 

Wi cbork 

- - dostosowanie lokali oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz budynków przedszkolnych w zakresie ochrony 
p.po ., 
- zakup wyposa enia (meble, certyfikowane pomoce dydaktyczne), 
- wzbogacenie bazy sportowo-rekreacyjnej, nowoczesne i bezpieczne 
place zabaw, 
- dodatkowe zaj cia j zykowe oraz dodatkowych zaj ć (dla 3- latków) 
popołudniowych (np. dwa razy w tygodniu), 
- zatrudnienie nauczyciela wspomagaj cego, pomocy nauczyciela  

- zwi kszona współpraca z poradni  p-p, 
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli szczególnie pod 
k tem pracy z dziećmi autystycznymi, 
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy ró nymi 
metodami z dziećmi w wieku przedszkolnym np. metoda 
Montessori, metoda z zakresu edukacji matematycznej E. 
Gruszczyk – Kulczy skiej, metoda kinezjologii 
edukacyjnej Paula Dennisona itp., 
- szkolenia instruktorskie itp. z gimnastyki korekcyjnej, 
rytmiki, ta ca. 



 11 

ródłoŚ Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin 

Zał cznik nr 4 - Potrzeby edukacyjne na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

Szkoła/jednostka 
samorz du 

terytorialnego 

Oferta zaj ć pozaszkolnych i 
pozalekcyjnych w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych (aktualna) 

Potrzeby z zakresu rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 

Potrzeby w zakresie podniesienia 
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 

ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów i 

indywidualnego podej cia do ucznia 

Publiczne 
Gimnazjum w 

Kamieniu 
Kraje skim 

Projekt „Kariera przez edukacj ” Źodatkowe zaj cia rozwijaj ce umiej tno ć czytania 
ze zrozumieniem oraz umiej tno ć tworzenia 
swobodnych tekstów 
Kontynuacja dodatkowych zaj ć z j zyka 
angielskiego 
Zakres zaj ć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych:  

 zaj cia rozwijaj ce umiej tno ć korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 zaj cia za zakresu skutecznej komunikacji, 
pracy w zespole, twórczego my lenia, 
organizacji czasu; technik negocjacyjnych; 

 zaj cia z j zyków obcych (angielski i 
niemiecki); 

 zaj cia z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych; 

 zaj cia wyrównawcze dla uczniów z opini  z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 zaj cia dla uczniów z orzeczeniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
ogólnodost pnejś 

 zaj cia dla uczniów zdolnychś wczesne 
odkrywanie predyspozycji; 

 wyjazdy o tematyce regionalnej,  kulturalnej, 
patriotycznej. 

W celu prawidłowej realizacji zaj ć z zakresu TIK 
oraz wyrównanie szans uczniów w dost pie do 
nowoczesnych technologii niezb dne jest  
wyposa enie sal lekcyjnych i pracowni 
komputerowych w czterech szkołach (trzech 
podstawowych i gimnazjum) w gminie Kamie  
Kraje ski - nowoczesne rodki audiowizualne, do 

Praca z uczniem posiadaj cym 
orzeczenie o upo ledzeniu w stopniu 
lekkim 

„Projekt z pomp ” - 

Współpraca ze szkoł  niemieck ś wyjazd do 
Niemiec 

- 

Źodatkowe zaj cia realizowane w ramach ń9 – 
tej i 20 – tej godziny rozwijaj ce my lenie 
matematyczne, umiej tno ć komunikowania 
si , sprawnego posługiwania si  
nowoczesnymi technologiami 

- 

Zaj cia doradztwa zawodowego - 

Szkoły Podstawowe 
w żminie Kamie  

Kraje ski 

Źodatkowy j zyk – j. niemiecki w wymiarze 2 
godz. tygodniowo, zaj cia prowadzone w 
ramach art. 42 KN 

Praca z uczniem w klasach IV-VI, który 
poszedł do szkoły jako 6-latek 
Kwalifikacje do nauczania sztuki, 
informatyki 
Kwalifikacje do prowadzenia zaj ć na 
skałce wspinaczkowej 
Praca z uczniem zdolnym 
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komunikacji TIK. 

żmina Wi cbork 

Zaj cia wyrównawcze (z matematyki, j. 
polskiego, j. angielskiego, nauk 
przyrodniczych oraz w klasach I-III) 
Zaj cia rozwijaj ce z j. polskiego, 
ortograficzne, matematyki i z nauk 
przyrodniczych oraz rozwijaj ce z j. 
angielskiego. 
Zaj cia rozwijaj ce z wychowania fizycznego 
Koło artystyczne, muzyczno-wokalne, 
teatralne. 
Koło humanistyczne oraz historia i 
społecze stwo. 
„Zaj cia doskonal ce – umiej tno ci 
komunikacji j zykiem ojczystym i obcym” 
Zaj cia w ramach pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej (zaj cia wyrównawcze, 
korekcyjno  - kompensacyjne) 
Zaj cia w ramach działalno ci statutowej 
szkoły. 
Wyjazdy edukacyjne 
 

Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych. 
Zaj cia matematyczne i ucz ce logicznego my lenia 
oraz typu pogl dowego z zakresu nauk 
przyrodniczych maj ce na celu wyja nianie wiata 
przyrody (do wiadczenia, wyjazdy, laboratoria, 
ekologia). 
Rozwijanie kompetencji informatycznych; 
posługiwania si  nowoczesn  technik  informatyczn . 
Źoposa enie bazy o wiatowej - nowoczesne 
pracownie komputerowe oraz klasopracowni nauk 
przyrodniczych (fizyki, chemii). 
 
Zaj cia doskonal ce komunikacj  w j zykach obcych.   
Rozwijanie kompetencji w zakresie wiadomo ci i 
ekspresji kulturalnej oraz regionalnej. Zaj cia 
rozwijaj ce umiej tno ci artystyczne np. plastyczne, 
nauka gry na instrumentach, teatralne, taneczne.  
Wyjazdy edukacyjne - np. na warsztaty, festiwal 
nauki (UMK w Toruniu), kina, teatru, opery, 
ekologiczne, muzea itp. 
Rozwój umiej tno ci w zakresie „przedsi biorczo ci”. 
Zaj cia z doradc  zawodowym (okre lenie 
predyspozycji zawodowych). Warsztaty dla uczniów 
maj ce na celu m.in. okre lenie proorientacji 
zawodowej, predyspozycji edukacyjnych oraz 
zainteresowa  dziecka. 
Rozwijanie kompetencji w zakresie technik uczenia 
si , umiej tno ci pracy w zespole, komunikowania 
si , rozwi zywania problemów, wysłuchiwania 
innych i brania pod uwag  ich punktów widzenia, 
korzystania z ró nych ródeł informacji, ł czenie i 
porz dkowanie rozmaitych porcji wiedzy, radzenia 
sobie z niepewno ci  i zło ono ci , organizowania i 
oceniania własnej pracy oraz porozumiewania si  w 
kilku j zykach. 
Zaj cia ze specjalist  tj. pedagogiczne, 
psychologiczne, socjoterapeutyczne. Warsztaty na 
tematy zwi zane ci le z psychologi  rozwojow  
wieku gimnazjalnego (stres, agresja, dojrzewanie, 
akceptacja itp.). Wsparcie psychologiczne w zakresie 
radzenia sobie z agresj , niepowodzeniami szkolnymi 

Szkolenia z podnoszenia efektywno ci 
nauczania i wychowania, 
innowacyjnych oraz aktywizuj cych 
metod nauczania, roli do wiadczenia w 
procesie lekcyjnym. 
Szkolenia z tworzenia interaktywnych 
materiałów dydaktycznych (prezentacje 
multimedialne w pracy dydaktycznej) 
oraz nowych technologii w nauczaniu. 
Szkolenia w zakresie pracy z uczniem 
dyslektycznym; metody i formy pracy z 
dziećmi z autyzmem oraz innymi 
specyficznymi trudno ciami w uczeniu 
si . 
Szkolenia w zakresie pracy z uczniem 
zdolnym. 
Szkolenia w zakresie zwi kszenia 
liczby specjalistów w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 
Szkolenia instruktorskie.  
Warsztaty dla nauczycieli zwi zane z 
ćwiczeniem umiej tno ci kluczowych 
w uj ciu interdyscyplinarnym. 
Warsztaty dotycz ce budowania 
dobrych relacji mi dzy uczniem, 
rodzicem, nauczycielem. Warsztaty 
typu komunikacje i mediacje. Warsztaty 
dla nauczycieli – predyspozycje i 
indywidualne cechy charakteru 
nauczyciela, a umiej tne 
komunikowanie si  z uczniem i 
efektywna praca.  
Neurodydaktyka.  
Nauczanie interdyscyplinarne. 
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itp. 
Zaj cia rekreacyjno – sportowe (dbanie o zdrowie 
fizyczne i psychiczne). 

żmina S pólno 
Kraje skie 

- Zdiagnozowane w szkołach gminy S pólno 
Kraje skie trudno ci wynikaj ce przede wszystkim zŚ 
- braku pozalekcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów 
- braku oferty zaj ć rozwijaj cych zainteresowania z 
mo liwo ci  indywidualizacji pracy   
- braku zach ty do podejmowania wysiłków 
edukacyjnych w rodzinach uczniów 
- sytuacji finansowej rodzin oraz szkół obj tych 
planowanym projektem 
- brak rozeznania uczniów w zakresie własnego 
potencjału, w tym w kontek cie potrzeb rynku pracy. 
Cele szczegółoweŚ 
- poprawa wyników edukacyjnych zwłaszcza w ród 
uczniów maj cych zdiagnozowane problemy z 
opanowaniem materiału z poszczególnych 
przedmiotów 
- stworzenie mo liwo ci podnoszenia wiedzy i 
rozwijania zainteresowa  uczniów zdolnych 
- stworzenie szkołom mo liwo ci bardziej 
efektywnego nauczania poprzez wykorzystywanie 
narz dzi ICT na zaj ciach i poza nimi 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie 
wykorzystywania ICT w nauczaniu oraz kompetencji 
społecznych nauczycieli 
- wzrost mo liwo ci diagnozy umiej tno ci i 
predyspozycji uczniów poprzez podniesienie 
kompetencji nauczycieli w zakresie doradztwa 
edukacyjno – zawodowego powi zanego z realnym 
zapotrzebowaniem wyst puj cym na regionalnym i 
ponadregionalnych rynkach pracy, w tym na rynkach 
UE 
- wyposa enie szkół w mo liwo ci techniczne 
pomoce dydaktyczne umo liwiaj ce szersze 
wykorzystanie ICT na zaj ciach oraz prowadzenie 
zaj ć z wykorzystaniem metody eksperymentu 

- 
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Zał cznik nr 5 - Potrzeby edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

Szkoła 
Oferta zaj ć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych 
Potrzeby w zakresie rozwoju oferty zaj ć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

Potrzeby w zakresie wsparcia nauczycieli  
i innych pracowników pedagogicznych 

ukierunkowane na podniesienie 
kompetencji lub kwalifikacji 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w S pólnie 
Kraje skim 

w ramach ń9 godziny oraz zaj cia w ramach 
programu ,, Mój start w ycie zawodowe IV” (j. 
polski, matematyka, j. obce, przedmioty 
zawodowe) 

zaj cia dodatkowe z j. polskiego, 
matematyki, j. obcych, przedmiotów 
zawodowych, 19 godzina oraz program 
unijny 

szkolenia, kursy wg bie cych potrzeb 
(nabywanie kwalifikacji egzaminatora) 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 

Rolniczego w 
Sypniewie 

w ramach projektu „Mój start w ycie zawodowe 
IV” zaj cia z matematyki i geografii 

kursy j zykowe 
 

______________ 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego  
w Wi cborku 

roczne zaj cia prowadzone s  z j. polskiego i 
matematyki – ogółem dla 4 grup uczniów w 
ramach „ń9” godziny nauczycielskiej (3Ń godzin 
na ń grup ) 

dodatkowe zaj cia dydaktyczno- 
wyrównawcze z j zyka polskiego,  
j zyka niemieckiego j zyka angielskiego, 
matematyki – przygotowuj ce do egzaminu 
maturalnego w grupach 8 osobowych (dla 6 
grup rocznie x 40 godzin), 
dodatkowe zaj cia skierowane na rozwój 
kompetencji kluczowych z matematyki, 
j zyka polskiego, niemieckiego, 
angielskiego, ICT, geografii w grupach 8 
osobowych (dla 6 grup rocznie x 50 godzin) 

kursy doskonal ce z zakresu ICT 

Liceum 
Ogólnokształc ce  

w S pólnie 
Kraje skim 

bezpiecze stwo po arowe, 
bezpiecze stwo ruchu drogowego, 
ratownictwo wodne, 
seminarium dyplomacji, 
zaj cia artystyczne przy współpracy z CKiS, 
sekcja piłki siatkowej SKS kalos kagatos 

_____________ potrzeba dysponowania nauczycielami    
przedmiotów: geografia – zdobycie 
kwalifikacji, informatyka podniesienie 
kompetencji 

Liceum 
Ogólnokształc ce  

w Wi cborku 

w ramach 19 godz. – zaj cia wyrównawcześ 
zaj cia przygotowuj ce do maturyś 
w 2014/2015 - zaj cia pozalekcyjne realizowane w 
ramach projektu „Źobra edukacja gwarancj  

zaj cia rozwijaj ce i przygotowuj ce do 
matury z przedmiotów: matematyki; 
biologii, chemii, geografii, fizyki; 
informatykiś j zyków obcych - angielski i 

rozwój kompetencji TIK dla nauczycieli  
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lepszego jutra” Projekt POKL IX. 9.1.2.  
zaj cia wyrównuj ce z matematyki, 
zaj cia rozwijaj ce wiedz  i przygotowuj ce do 
egzaminu maturalnego z chemii, biologii, 
matematyki, fizyki, informatyki, geografii, wiedzy 
o społecze stwie i historii, z j. angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego wspomagane e-
learningiem, 
zaj cia z technik informacyjnych – ko cz ce si  
modułowymi egzaminami źCŹL, 
doradztwo zawodowe, 
wsparcie psychologiczne i kompensacyjne 
(wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o 
SPź), zaj cia grupowe dla uczniów z orzeczeniami 
i opiniami PPP, zaj cia indywidualne, zaj cia z 
zakresu technik koncentracji i uczenia si ), 
rozwój wiedzy uczniów w ramach cie ek 
edukacyjnychŚ ekologicznych, przedsi biorczo ci, 
wiadomo ci i ekspresji kulturalnej, to samo ci 

regionalnej i patriotycznej   

niemiecki, historii, wiedzy o 
społecze stwie, j zyka polskiego, 
zaj cia wyrównawcze z przedmiotów j.w. 
zaj cia z technik informacyjnych i grafiki 
komputerowej, 
zaj cia sportowo – rekreacyjne (np. kurs 
ta ca, basen, piłka siatkowa i koszykowa,  
wyjazdy edukacyjne, obozy szkoleniowe dla 
klas mundurowych,  
kurs pierwszej pomocy z certyfikatami, 
doradztwo zawodowe, 
zaj cia z zakresu technik koncentracji i 
uczenia si ,  
zaj cia psychologiczneŚ sztuka 
autoprezentacji, warsztaty kreatywno ci  

Zespół Szkół Nr 2  
w S pólnie 
Kraje skim 

cykl zaj ć metod  Tomatisa, Johansena dla dzieci i 
młodzie y niepełnosprawnej intelektualnie 
cykl zaj ć usamodzielniaj cych - ćwiczenia w tzw. 
mieszkaniu treningowym 

urz dzenia do terapiiŚ elektroniczne ucho, 
laptopy - 2 szt., mikrofon, słuchawki 
powietrzno-kostne, płyty ze specjalistyczn  
muzyk  do terapii, odtwarzacze Cd - 5 szt., 
wyposa enie kuchni, łazienki, sypialni, 
pokoju dziennego, pokoju dla dziecka 

____________ 

ródłoŚ dane z placówek o wiatowych, których organem prowadz cym jest Powiat S pole ski 
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Zał cznik nr 6 - Potrzeby w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego 

ródłoŚ dane z placówek o wiatowych, których organem prowadz cym jest Powiat S pole ski 

 
 

Szkoła zawodowa Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury 
Potrzeby w zakresie oferty zaj ć 

pozalekcyjnych przedmiotów 
zawodowych 

Potrzeby szkoleniowe nauczycieli 
kształcenia zawodowego 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w S pólnie 
Kraje skim 

rozbudowa budynku na potrzeby nowych pracowni, 
adaptacja budynku na cele kształcenia zawodowego, 
doposa enie w sprz t i urz dzenia pracowni do 
praktycznej nauki zawodu  

zaj cia (kółka zainteresowa ) z 
przedmiotów zawodowych (ewentualnie 19 
godzina), sta e u pracodawców (płatne) 

aktualizacja wiedzy, współpraca 
nauczycieli i pracodawców - sta e 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 

Rolniczego w 
Sypniewie 

doposa enie pracowni informatycznej, 
modernizacja i doposa enie pracowni gastronomicznej z 
zapleczem socjalnym, 
modernizacja pracowni obróbki mechanicznej, 
spawalnictwa i ku ni, 
doposa enie pracowni technologii produkcji ro linnej i 
zwierz cej, 
doposa enie pracowni organizacji produkcji, 
dostosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
modernizacja pomieszcze  internatu 

zapotrzebowanie na kursy: spawacza, 
operatora wózków widłowych, barma skie, 
dekorowania potraw, operatora 
opryskiwaczy mechanicznych, prawa jazdy 
kat. B 
 

doskonalenie w ramach wdra ania 
reformy szkolnictwa zawodowego oraz 
przeprowadzania egzaminów 
potwierdzaj cych kwalifikacje 
zawodowe 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego  
w Wi cborku 

adaptacja pomieszcze  budynku na potrzeby pracowni 
(w tym osób niepełnosprawnych)Ś 
komputerowej, masa u suchego, anatomicznej,  
planowania ywienia i produkcji gastronomicznej, 
pracowni lokalnych sieci komputerowych oraz firmy 
symulacyjnej, 
zakup wyposa enia i sprz tu na potrzeby w/w. pracowni 
do zorganizowania  
zakup i instalacja szkolnej sieci komputerowej w 
budynku przy ul. Pocztowej ń4 b umo liwiaj cej 
korzystanie z niej w poszczególnych pracowniach, 

zaj cia przygotowuj ce do wej cia na rynek 
pracy z zakresuŚ przedsi biorczo ci (ń grupa 
rocznie x 2Ń godzin), umiej tno ci 
interpersonalnych (1 grupa rocznie x 30 
godzin), zaj cia specjalistyczne w grupie ńŃ 
osobowej- warsztaty w pracowni szkolnej 
(1 grupa x 50 godzin rocznie), nauka jazdy 
samochodem (2 grupy rocznie), zawodowe 
np. barma skie, obsługi wózków 
jezdniowych (2 grupy rocznie), 
zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze z 
przedmiotów zawodowych 
egzaminacyjnych, przygotowuj ce do 
egzaminów zawodowych w grupach 8 – 
osobowych (5 grup x 4Ń godzin na grup  
rocznie) 

doskonalenie umiej tno ci j zykowych 
w zakresie j. angielskiego i 
niemieckiego ze szczególnym 
uwzgl dnieniem słownictwa 
zawodowego: ekonomicznego, 
informatycznego, gastronomicznego i 
hotelarskiego 
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Zał cznik nr 7 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego (poziom szkół podstawowych i gimnazjów) 
Instytucja prowadz ca 
doradztwo zawodowe 

(szkoła, zespół szkół itd.) 
Oferta w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego Potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego 

żmina Wi cbork 

W szkołach podstawowych nie opracowano programu zaj ć z zakresu 
doradztwa zawodowego, ale podejmowane s  działania w ramach lekcji 
wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz spotka  z zaproszonymi 
go ćmi. Uczniowie poznaj  siebie, swoje mocne i słabe strony, 
zainteresowania, zdolno ci. Uczniowie zapoznaj  si  z zawodami 
istniej cymi na rynku pracy. Poznaj  jakie czynno ci wykonuje osoba 
reprezentuj ca dany zawód. żimnazjali ci korzystaj  zŚ 
- zaj ć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego - planowanie cie ki 
edukacji zawodowej, okre lanie preferencji, zapoznawanie z zawodami 
przyszło ci, wybór odpowiedniej formy edukacji, przedstawienie oferty, 
pozyskanie informacji o mo liwo ciach wsparcia, uczenie mobilno ci 
zawodowej; 
- wsparcia w zakresie badania predyspozycji indywidualnych, okre lanie 
słabych i mocnych stronś 
- pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji, udzielanie informacji dot. 
aktualnych ofert rynku pracy, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnychś 
- indywidualnego kontaktu z doradc  (badanie i okre lanie zainteresowa ) 
oraz oferty doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Edukacji 
Zawodowej w Bydgoszczy.  
Udział w projekcie „ źdukacja dla pracy etap2” współfinansowany przez Uź 
w ramach EFS. 
Zaj cia z przedsi biorczo ci w ramach projektu unijnego „Wi cej umiem, 
wi cej mog ”. 
Warsztaty dla uczniów klas III – Powiatowy Urz d Pracy. 
Wyjazdy na drzwi otwarte do szkół ponadgimnazjalnych oraz prezentowanie 
ofert przez szkoły ponadgimnazjalne na terenie gimnazjum. 
Współpraca z Poradni  P-P w zakresie poradnictwa-testy predyspozycji 
zawodowych.  
żromadzenie materiałów informacyjnych (informatory, broszury, ulotki). 

Na etapie szkoły podstawowej nie stwierdza si  wi kszych 
potrzeb w w/w zakresie. Podtrzymanie dotychczasowej 
praktyki. 
Etap gimnazjalny – oczekiwania: 
- diagnoza i ukierunkowanie uczniów do dalszego etapu 
kształcenia zawodowegoś pomoc uczniom w zakresie 
okre lania preferencji, doboru cie ki edukacyjnej (poznania 
oferty danej szkoły, sposobów kształcenia oraz dost pnych 
profili edukacyjnych); 
- znajomo ć i orientacja we współczesnym rynku pracy; 
- lepsza współpraca z UP w ramach doradztwaś 
- warsztaty rozwijaj ce umiej tno ci interpersonalne 
prowadzone przez specjalist ś 
- zaj cia rozwijaj ce zainteresowania i zdolno ci prowadzone 
na terenie szkoły i w ramach wyjazdów warsztatowychś 
- wsparcie szkoły w zakresie doboru odpowiednich form 
edukacyjnych, potrzeba diagnoza potrzeb uczniów, wspieranie 
wychowawców w realizacji zagadnie  dot. orientacji 
zawodowej; 
-wykłady dla rodziców prowadzone przez specjalist  - 
wsparcie rodziców w zaplanowaniu dalszej cie ki 
edukacyjnej; 
- stała mo liwo ć korzystania z poradnictwa zawodowego 
poprzez kontakt z doradc  zawodowymś 
-wsparcie biblioteki szkolnej - informowanie uczniów 
(równie  przez centrum informacji multimedialnej) oraz 
udost pnianie materiałów dydaktycznych (filmy, prezentacje). 
 

żmina Kamie  Kraje ski 

Zaj cia z doradc  zawodowym na terenie szkoły 
Spotkania z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej 
Spotkanie z przedstawicielem Urz du Pracy 
Zaj cia zawodoznawcze realizowane w ramach projektu „Kariera przez 
edukacj ” 
Wizyty przedstawicieli ró nych szkół ponadgimnazjalnych w klasach 
trzecich 

Źodatkowe godziny na zaj cia z doradc  zawodowym 
pracuj cym w naszej szkole 

ródłoŚ Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin 
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Zał cznik nr 8 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  

Instytucja prowadz ca 
doradztwo zawodowe 

Oferta w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
sta y/praktyk 

Potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego, sta y/praktyk 

Poradnia Psychologiczno–
Pedagogiczna w S pólnie 

Kraje skim 

- udzielanie wsparcia w tworzeniu indywidualnej cie ki kariery- 
diagnoza wyboru zawodu; merytoryczne wsparcie dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego 
(badania przesiewowe i indywidualne), 
- budowanie profilu zainteresowa  i diagnoza w tym obszarze od III 
etapu edukacyjnego, 
- zaj cia grupowe aktywizuj ce do wyboru zawodu, 
- warsztaty dla rodziców w zakresie doradztwa wyboru zawodu przez 
ich dzieci 

- doposa enie w nowoczesne narz dzia i metody 
diagnostyczne do badania predyspozycji i zainteresowa  
zawodowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku 
pracy, 
- doposa enie w technologi  informatyczn , 
- podniesienie kompetencji psychologa i pedagoga.   
 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w S pólnie Kraje skim 

- 6 godzin zaj ć doradztwa zawodowego w szkoleś sta e, praktyki wg 
planu nauczania, praktyki w programie Uź ,,Mój start w ycie 
zawodowe IV” 

- zwi kszenie ofert płatnych sta y dla uczniów technikum 
kontynuacja pracy doradcy zawodowego w aktualnym 
wymiarze godzin. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w 

Sypniewie 

- sta e 3-miesi czne w Niemczech dla uczniów Technikum Rolniczego 
(współpraca z TUR Pozna ), 
- zaj cia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu 
„Mój start w ycie zawodowe IV”, 
- sta e ń-miesi czne w zawodzie mechanik-operator w ramach projektu 
„Mój start w ycie zawodowe IV” 

- kontynuacja realizowanych przedsi wzi ć, 
- współpraca z OŹR. 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego  
w Wi cborku 

- doradztwo zawodowe realizowane jest w wymiarze 5 godz. 
tygodniowo w formie spotka  indywidualnych z uczniami i zaj ć 
grupowych, 
- w technikum realizowane s  praktyki zawodowe u pracodawców w 
zale no ci od zawodu w wymiarze 4 – 6 tygodni w 4 – letnim cyklu 
kształcenia 

- rozszerzenie oferty doradztwa edukacyjno-zawodowego 
w zakresie indywidualnych spotka  z uczniami w 
wymiarze 5 godzin dla ucznia dla 30 uczniów rocznie, 
- aby umo liwić uczniom poszerzenie umiej tno ci 
praktycznych zwi zanych z wyuczonym zawodem w 
rzeczywistych warunkach pracy oraz nabycia 
dodatkowego do wiadczenia zawodowego wskazane jest 
zorganizowanie sta y zawodowych dla uczniów 
technikum w bran y hotelarskiej, gastronomicznej, 
informatycznej, w działach ekonomicznych 
przedsi biorstw ró nych bran  w wymiarze 4 tygodni dla 
uczniów rocznie 

Liceum Ogólnokształc ce  
w S pólnie Kraje skim 

- w ramach realizacji przedmiotu przedsi biorczo ć ______________ 

Liceum Ogólnokształc ce  
w Wi cborku 

- zaj cia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w ramach 
projektu – zaj cia grupowe i indywidualne (w tym gł. poznanie 

- zaj cia z zakresu doradztwa zawodowego – 
indywidualne i grupowe, 
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własnych predyspozycji i mo liwo ci) - sta e w zakładach pracy w okresie wakacji (np. w  
placówkach opieku czo – wychowawczych, zakładach 
pracy), 
- kursy: m.in. prawa jazdy, asystenta biurowego, animatora 
kultury 

Zespół Szkół Nr 2  
w S pólnie Kraje skim 

- ń godzina tygodniowo zaj ć dodatkowych w zakresie nauki tzw. prac 
chałupniczych 

_____________ 

ródłoŚ dane z placówek o wiatowych, których organem prowadz cym jest Powiat S pole ski 
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Zał cznik nr 9 - Stan techniczny oraz potrzeby w zakresie odnowy infrastruktury instytucji kultury 

Jednostka 
terytorialna 

Instytucja kultury 
Stan techniczny infrastruktury kultury i potrzeby w zakresie 

odnowy instytucji kultury 
Imprezy i wydarzenia kulturalne (kółka 
zainteresowa , imprezy cykliczne itd.) 

Kamie  
Kraje ski 

Miejsko żminny O rodek 
Kultury w Kamieniu 
Kraje skim 

W skład MżOK w Kamieniu Kraj. wchodz  dwa Wiejskie Źomy 
Kultury w Płociczu i w Ź brówce oraz 6 wietlic wiejskich (w 
miejscowo ciachŚ Witkowo, Ź browa, Mała Cerkwica, Źu a 
Cerkwica, Obkas, Orzełek).  
Potrzeby: 

 termomodernizacja wietlic wiejskich wraz z wymian  
pokryć dachowych, 

 remonty pomieszcze  MżOK (sala widowiskowa oraz 
remont sceny), 

 zakup wyposa enia oraz sprz tu do organizowania 
imprez kulturalnych. 

 

W MżOK oraz wietlicach wiejskich funkcjonuj  
liczne grupy teatralne, zespoły wokalne 
(„Krajanie”, Zespół   Biesiadny Seniorów, Grupa 
Wokalna Źorosłych, „Witkowiacy”) zespoły 
taneczne (Zespół Ta ca Ludowego „Mali 
Krajanie”), nauka gry na instrumentach 
muzycznych,   pracownie ( plastyczne,  
ceramiczna, krawiecka, kluby dyskusyjne). 
MGOK organizuje koncerty, festiwal,  wystawy, 
festyny , imprezy plenerowe, widowiska 
artystyczne, konkursy i przegl dy o zasi gu  
gminnym, powiatowym i regionalnym, działania 
na rzecz seniorów. Organizowane s  imprezy o 
ró norodnym charakterze ( patriotycznym, 
integruj ce wspólnot  gminn ). Tworzone i 
upowszechniane s  sceniczne programy 
artystyczne. Organizowane s  bale i zabawy 
taneczne. 

wiadczone s  usługi w zakresie obsługi i 
organizacji zebra , spotka , i innych 
uroczysto ci. 

wietlice wiejskie (rozliczane 

przez Urząd Miejski) 
Obiekty wietlic zarz dzane przez sołectwa znajduj  si  w Nowej 
Wsi, Jerzmionkach i Radzimiu (przy remizie). 
Najpr niej funkcjonuj c  jest wietlica w Jerzmionkach. Wzrost 
poziomu aktywno ci zaobserwowano równie  w Radzimiu. Jest 
to powi zane z zawi zaniem si  we wsi Koła żospody  
Wiejskich. 
Upływ czasu wymaga nakładów na remonty w poszczególnych 
obiektach.  
 
W ród potrzeb zgłaszanych przez mieszka ców jest budowa 
wietlicy wiejskiej w Zamartem, trzeciej pod wzgl dem liczby 

ludno ci wsi w gminie oraz modernizacja lub rozbudowa 
wietlicy w Radzimiu.  

wietlice te słu  przede wszystkim organizacji 
zebra , spotka  i innych uroczysto ci np. dzie  
dziecka, dzie  kobiet w danej wsi. 
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Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kamieniu 
Kraje skim 

W skład Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 
Biblioteka żłówna w Kamieniu Kraje skim oraz Żilia 
Biblioteczna w Ź brówce. 
POTRZEBY: 
- termomodernizacja Biblioteki żłównej 
-wymiana instalacji elektrycznej zarówno w Bibliotece żłównej, 
jak i w Żilii w Ź brówce 
- dostosowanie pomieszcze  Biblioteki żłównej do obsługi osób 
niepełnosprawnych 
- powi kszenie zajmowanego przez Bibliotek  budynku poprzez 
dobudowanie dodatkowych pomieszcze  
- wymiana podłogi i remont pomieszcze  w Żilii Bibliotecznej w 
Ź brówce 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna organizuje 
zaj cia dla dzieci z okazji Źnia Źziecka, 
Andrzejek, wiatowego Źnia Ksi ki i Praw 
Autorskich, ferii zimowych i letnich. 
Jest organizatorem spotka  autorskich dla dzieci, 
młodzie y i osób dorosłych, a tak e przedstawie  
teatralnych. 
Organizuje spotkania z ciekawymi lud mi dla 
przedszkolaków, np. z policjantem, stra akiem 
itp. 
Współorganizujemy Powiatowy Tydzie  Kultury 
Chrze cija skiej.  
Przy Bibliotece działa Źyskusyjny Klub Ksi ki 
oraz Kółko Robótek R cznych. 
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S pólno 
Kraje skie 

Centrum Kultury i Sztuki w 
S pólnie Kraje skim 

W skład CKiS wchodz  dwa Wiejskie O rodki Kultury w 
Wałdowie i Lutowie, ń8 wietlica wiejskich (w miejscowo ciachŚ 
Iłowo, Kawle, Komierowo, Lutówko, Niechorz, Piaseczno, 
Skarpa, widwie, Teklanowo, Trzciany, Wałówko, Wilkowo, 
Wi niewka, Wło cibórz, Wysoka Kraje ska, Zalesie, OSP 
S pólno Kraje skie, Rado sk) i 6 żminnych Pracowni źdukacji 
Kulturalnej (w miejscowo ciach Wałdowo, Lutowo, Piaseczno, 
Wło cibórz, Skarpa).  
Najwa niejsze potrzeby toŚ remont i modernizacja sali 
widowiskowo – kinowej, w której odbywaj  si  koncerty, 
spektakle, seanse filmowe. W chwili obecnej 
utrudniony jest dost p do sali kolumnowej i lustrzanej dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, poniewa  pomieszczenia te 
znajduj  si  na wy szej kondygnacji. 
Kolejne lata planowania strategicznego maj  pomóc godnej 
zaufania instytucji kultury, profesjonalnej w działaniu, kreowanej 
przez twórczych i pełnych entuzjazmu animatorów. Źocelowo 
b dzie to nowoczesny o rodek posiadaj cy funkcjonaln  struktur  
pozwalaj c  na realizowanie działa  poprzez 
prac  metoda projektow  zaspakajaj c  potrzeby kulturalne 
mieszka ców miasta i wsi, poprzez wpływ na ich rozwój 
osobisty, kulturowy i społeczny. Swoj  ofert  skutecznie 
promuj cy miasto/gmin  w regionie, kraju i za granic , co 
umo liwia realizacj  zamierzonych przedsi wzi ć takich jak 
działania artystyczne i oferowanie najwy szej jako ci usług 
kulturalnych dla mieszka ców miasta/gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Kultury i Sztuki  
W centrum kultury działa du a ilo ć sekcji m.in. 
Studio Ta ca Styl, Młodzie owe Studio Piosenki, 
Pracownia Sztuki U ytkowej, Pro Art. Studio, 
Młodzie owa Orkiestra Ź ta, Cheerleaderki, 
Origami, wiat Komiksu, Pracownia Aran acji 
Wn trz, Twórcze Łapki, Akademia Malucha 
Bajkolandia, Sprawne ciało, sprawny umysł  i 
wiele innych. 
Centrum kultury realizuje szereg autorskich 
projektówŚ Kulisy Sławy, Sami o sobie – refleksje 
gwiazd, Kochamy polskie seriale, Generator 
pomysłów, S pole ska Strefa Podmiejska, 
S pole ska Akademia Sukcesu, S pole ski 
Uniwersytet Dziecka. 
Wszystkie zaj cia prowadzone w wietlicach i 
gminnych pracowniach dotycz  animacji 
społecznej, kultury, sztuki i rozrywki i s  
bezpłatne. W 
centrum kultury działa du a ilo ć sekcji m.in. 
Studio Ta ca Styl, Młodzie owe Studio Piosenki, 
Pracownia Sztuki U ytkowej, Pro Art. Studio, 
Młodzie owa Orkiestra Ź ta, Cheerleaderki, 
Origami, wiat Komiksu, Pracownia Aran acji 
Wn trz, Twórcze Łapki, Akademia Malucha 
Bajkolandia, Sprawne ciało, sprawny umysł i 
wiele innych. Centrum kultury realizuje szereg 
autorskich projektówŚ Kulisy Sławy, Sami o sobie 
– refleksje gwiazd, Kochamy polskie seriale, 
żenerator pomysłów, S pole ska Strefa 
Podmiejska, S pole ska Akademia 
Sukcesu, S pole ski Uniwersytet Źziecka. 
Centrum kultury poddane było badaniom 
ankietowym Zwi zku Miast Polskich w ramach 
grupy 
wymiany do wiadcze  – IV Kultura W ramach 
realizacji projektuŚ ,,Budowanie potencjału 
instytucjonalnego samorz dów dla lepszego 
dostarczania usług publicznych”, moduł żrupa 
Wymiany Źo wiadcze  przygotowano i 
przeprowadzono badania satysfakcji klientów z 
usług kultury wiadczonych przez miasto. 
Badanie pozwoliło na wytyczenie kierunków 
działa  strategicznych na kolejne lata. W celu 
okre lenia poziomu wiadczonych usług 
przeprowadzono równie  badania Narodowego 
Centrum Kultury, które pozwoliło okre lić mocne 
i słabe strony działalno ci kulturalnej oraz jej 
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Biblioteka Publiczna im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w 
S pólnie Kraje skim 

W skład Biblioteki Publicznej wchodzi Biblioteka żłówna w 
S pólnie Kraje skim przy ul. Wojska Polskiego  oraz Żilia 
Biblioteczna w budynku Urz du Miejskiego przy ul. Ko ciuszki 
11. 
POTRZEBY: 
- dostosowanie pomieszcze  Biblioteki żłównej do obsługi osób 
niepełnosprawnych poprzez budow  szybu windowego 
- powi kszenie zajmowanego przez Bibliotek  budynku poprzez 
adaptacj  piwnic na dodatkowe pomieszczenia 
- remont łazienki Biblioteki żłównej 

So no 

Gminny Dom Kultury w 
So nie  

W skład żminnego Źomu Kultury wchodz  wietlice w Sitnie, 
So nie i w W welnie. 
PotrzebyŚ zadaszenie całoroczne na tarasie przy Sali żŹK, -
pomieszczenia do zaj ć merytorycznych (kółka zainteresowa ) 
oraz magazynowe w So nie, -parking przy żŹK w So nie i 
utwardzenie terenu wokół wietlicy w So nie i w Sitnie, -szafy, 
stoły i krzesła dla wietlic w Sitnie i W welnie, -powi kszenie 
pomieszczenia wietlicy w W welnie poł czony z remontem 
powierzchni po OSP i nieuci liwym centralnym ogrzewaniem 
(np. olejowe, gazowe lub ekogroszek z podajnikiem), -sprz t do 
drukowania plakatów w wi kszym formacie, -likwidacja 
nieocieplonego dachu płaskiego z płyty korytkowej w żŹK i 
postawienie ocieplonego dachu dwuspadowego. 

żminny Dom Kultury w So nie 

W 2014 roku w Gminnym Domu Kultury w 
So nie prowadzone były nast puj ce formy zaj ćŚ 
-zaj cia wokalne i taneczne, - sekcje modelarstwa 
lotniczego „Awiatik”, - nauka gry na gitarze, -
pracownia plastyczna dla dzieci i młodzie y, -
warsztaty twórczego pisania i aktywno ci 
twórczej (literacko – teatralne), - zaj cia 
artystyczne z niepełnosprawnymi „źntuzjazm i 
ekspresja”, - hafty wst eczkowe dla dorosłych, - 
tenis stołowy,  - j zyk angielski, -zaj cia z 
r kodzieła, - zumba i fitness  – fitness dla Pa . 

Imprezy cykliczne - WO P Jurka Owsiaka, 
wi ta Majowe, festyny letnie w 

miejscowo ciach gminy, Tydzie  Kultury 
Chrze cija skiej, Źzie  Adwentowy, Spotkania 
Chóralne, uroczyste obchody Narodowego wi ta 
Niepodległo ci ńń listopada, imprezy i zabawy 
dla dzieci szkolnych i niepełnosprawnych oraz 
wycieczki i wyjazdy rowerowe. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w So nie (z filiamiŚ w 
W welnie i Wielowiczu) 

żminna Biblioteka mie ci si  w żminnym Źomu Kultury. 
Zajmuje jedno pomieszczenie, które jest wypo yczalni , 
czytelni , sal  komputerow . 
Żilia w W welnie zajmuje pomieszczenia po centrali 
telefonicznej.  
Filia w Wielowiczu to dwa niewielkie pomieszczenia,  
Potrzeby: 

 dodatkowa powierzchnia w So nie – jest plan 
 ocieplenie budynku w W welnie 
 remont w Wielowiczu 
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Wi cbork 

Miejsko – żminny O rodek 
Kultury w Wi cborku 

W skład Miejsko – żminnego O rodka Kultury w Wi cborku 
wchodzi: 
- budynek M-żOK przy ul. Pocztowej 2 w Wi cborku 
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie, 
- ń6 wietlic wiejskich na terenie całej żminy.  
O ile wietlice wiejskie s  w du ej mierze w dobrym lub bardzo 
dobrym stanie technicznym i wymagaj  tylko  bie cych napraw 
to budynki w Wi cborku i Sypniewie, w których dzieje si  
kluczowa i codzienna działalno ć edukacji kulturalnej s  w złym 
stanie technicznym i wymagaj  kompleksowych remontów. 
POTRZEBY 
- termomodernizacja budynków M-GOK i WDK 
- zakup zadaszenia scenicznego 7,5m x 7,5m 
- wynajem pomieszczenia na potrzeby magazynu dla M-GOK w 
Wi cborku  
- modernizacja kina – cyfryzacja 
- remont sali widowiskowo – kinowej  
- remont i wyposa enie pracowni multimedialnej (wyposa enie w 
sprz t do videofilmowania i obróbki filmu, fotografii analogowej 
i cyfrowej, do druku wielkoformatowego wraz z materiałami do 
eksploatacji)  

Miejsko – żminny O rodek Kultury 
Zaj cia w pracowniachŚ - teatralnej, plastycznej, 
wokalnej, instrumentalnej, animacyjnej dla 
najmłodszych, oraz działa  na rzecz seniorów. 
MżOK jest organizatorem koncertów, spotka  
integracyjnych, imprez plenerowych, festynów, 
półkolonii zimowych i letnich, sztuk teatralnych, 
widowisk artystycznych, konkursów o zasi gu 
rejonowym. Podopieczni bior  udział w 
konkursach o zasi gu wojewódzkim (nagrody za 
indywidualne kreacje aktorskie, nagrody dla 
wokalistów w konkursach ogólnopolskich). 
ZasobyŚ studio nagra , pracownia plastyczna, 
teatralna, muzyczna, Wi cborska Orkiestra Ź ta, 
Akademia Skrzata, Pracownia Źziała  na Rzecz 
Seniorów. Imprezy cykliczne organizowane przez 
MżOK w Wi cborku toŚ  
- Awans i Debiut – eliminacje regionalne do 
Wojewódzkich Festiwali Piosenki 
- konkurs na plastyk  wielkanocn  
- Majówka w Sypniewie i Wi cborku 
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Miejsko – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wi cborku 

Biblioteka główna + 2 filie biblioteczne (w miejscowo ciach 
Sypniewo i Runowo Kraje skie). 
Potrzeby: 
obiekt biblioteki głównej wymaga malowania elewacji, wymiany 
instalacji elektrycznej, przystosowania do obsługi czytelników 
niepełnosprawnych, wymiana przestarzałego sprz tu 
komputerowego, zakup rozkładanej markizy do letniego saloniku 
prasowego, zakup czytnika kodów kreskowych umo liwiaj cych 
sprawniejsz  obsług  czytelnika korzystaj cego z ksi gozbioru.         

- Obchody wi ta Konstytucji 3 Maja 
- koncert lub widowisko plenerowe z okazji 
rocznicy wa nego wydarzenia zwi zanego z 
Pontyfikatem Jana Pawła II (urodziny, mierć, 
kanonizacja)  
- Źzie  Matki, Źzie  Źziecka 
- Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 
- Sobótka – festyn z okazji Nocy wi toja skiej 
- Półkolonie letnie i zimowe 
- Źni Wi cborka 
- wi to Plonów 
- Wieczór patriotyczny z okazji wi ta 
Niepodległo ci 
- Tydzie  Kultury Chrze cija skiej 
- Mikołajki 
- Kol dowanie przy Wi cborskiej Szopce 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
Imprezy 
- spotkania z autorami ksi ek dla dzieci i 
dorosłych,  
- spotkania z poetami, 
- spotkania z r kodzielnikami i artystami ze 
szczególnym uwzgl dnieniem twórców lokalnych 
- konkursy o charakterze jednorazowym oraz 
cyklicznym (Moja mała Ojczyzna), organizowane 
samodzielnie oraz we współpracy z innymi 
jednostkami, 
- spotkania z podró nikami  
- pogadanki dla najmłodszych 
- wykłady prowadzone przez pracowników 
naukowych uczelni wy szych, pisarzy, twórców 
oraz ludzi o niezwykłych zainteresowaniach 
- zaj cia dla dzieci i seniorów prowadzone przez 
artystów i r kodzielników 
- przestrze  dla ludzi z inicjatyw - udost pnianie 
miejsca na jednorazowe lub cykliczne spotkania 
grup mieszka ców chc cych rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania. 

ródłoŚ Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin 
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Zał cznik nr ńŃ – Zasoby i potencjał kulturowy ORSż Powiatu S pole skiego 

Jednostka 
terytorialna 

żłówne zasoby i potencjały kulturowe Potrzeby w zakresie zachowania, 
rozwoju, wsparcia i renowacji 

obiektów zabytkowych 

Kamie  Kraje ski ń. Zabytkowy redniowieczny architektoniczny układ miasta Kamie  Kraje skiś  
2. Zachowany fragment redniowiecznych murów obronnych miasta (pozostało ci murów 
miejskich, mur.(kamie ), 3 ćw. XIV, cz ciowo zebrane i wykorzystane do budowy domów po 
po arze miasta w ń822)ś 
3. Zakład w. Anny w Kamieniu Kraje skim (ul. Podgórna 2; prace budowlane 1904-1912); 
4. Źom w. źl biety (ul. Źworcowa ń, ń9ńŃr.)ś 
5. Pałac w Radzimiu (wzniesiony w ń867r. w stylu neogotyckimś murowany z cegły, pi trowy. 
źlewacj  frontow  ujmuje z jednej strony ryzalit zwie czony trójk tnym szczytem, z drugiej 
o mioboczna wie yczka. Po jego południowej stronie rozci ga si  park pałacowy, po północnej 
stronie dziedziniec z zabudow  folwarczn )ś 
6. Zespół pałacowo-parkowy w Zamartem ( pałac murowany w ń9ń3,przebud.ń945 i ń97ń, park 
krajobrazowy z poł. XIX) – siedziba przedsi biorstwa (HZZ Zamarte)ś 
7. Ko ciół w Kamieniu Kraje skim (Ko ciół p.w. wi tych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu 
Kraje skim – Kolegiataś budowla barokowa na zr bie murów ko cioła renesansowegoś ko ciół, 
mur., po 1581, gruntownie przebudowany 1720-1738, spalenie w 1822, odbudany1844, przebudowa 
i odbudowa Transeptu 1861-1865 (wg z 1858), remont 1959); 
8. Ko ciół w Ź brówce (neogotycki ko ciół parafialny pw. w. Michała Archanioła, ń899r.)ś 
9. Ko ciół w Źu ej Cerkwicy (ko ciół filialny p.w. w. Wojciecha istniał w redniowieczu, obecny 
wzniesiono w ń833 r. Jest orientowany, drewniany o konstrukcji zr bowej, z wypełnieniami 
ceglanymi, tynkowanymi. Ko ciół ma jedn  naw  i zamkni te trójbocznie prezbiterium. Od zach. 
przylega do niego niska wie a, której górna kondygnacja jest oszalowana. Chór muzyczny wsparty 
jest na dwóch kolumnach. Ko ciół przykryty jest dachem siodłowym z dachówk . Wyposa enie 
pochodzi głównie z XVIII w.)ś 
ńŃ. Ko ciół w Obkasie (Ko ciół parafialny p.w. w. Żilipa i Jakuba, 1876r.); 
ńń. Zespół ko cielno-klasztorny w Zamartem (ko ciół -mur.,1767-ń772, odbud. wie y ń776-1779, 
remont. wie a 2 poł. XIX, klasztor, mur., skrzydło pn. ń752-ń755, skrzydło wsch. ń756-1757, 
uko czenie skrzydła zach. ń759, remonty w XX w.) - Sanktuarium Matki Bo ej Szkaplerznej) – 
potencjał w zakresie pielgrzymekś 

Ponadto na terenie poszczególnych wsi znajduj  si  liczne figury, dzwonnice, kapliczki, budynki 
gospodarcze i mieszkalne (własno ć prywatna), które wymagaj  ochrony konserwatorskiej. 

Dla zachowania trwało ci zasobów 
kultury wa ne jest sukcesywne 
przeprowadzanie prac renowacyjnych i 
konserwatorskich obiektów 
zabytkowych i ich cz ci ruchomych 
(wyposa enie).  
W szczególno ci beneficjentami tego 
typu projektów b d  parafie, 
wła ciciele budynków zabytkowych 
(np. kamienic). Potencjalnymi 
beneficjentami b d  równie  
wła ciciele lub zarz dcy dworu, pałacu. 
Istnieje potrzeba podj cia działa  
promuj cych walory kulturowe gminy. 
 
Ze wzgl du na du e nat enie ruchu 
samochodowego, szczególnej ochrony 
mo e wymagać centrum miasta, przez 
które przebiega droga krajowa nr 25 
(prace rewitalizacyjne).  
 

 

S pólno Kraje skie 
ń. Ko ciół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem w. Andrzeja Boboli z 
lat 1904-Ń5 w Iłowieś  
2. Zespół dworski w Iowie obejmuj cyŚ dwór z trzeciego ćwierćwiecza XIX w.ś park z ko ca XIX wś  
3. Zespół pałacowy z przełomu XIX/XX w. w Komierowie obejmuj cyŚ pałac z lat ń924-1929; 

Źla zachowania trwało ci zasobów 
kultury wa ne jest sukcesywne 
przeprowadzanie prac renowacyjnych i 
konserwatorskich obiektów 
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parkś oficyn  i ku ni  z ń9ń9ś  
4. Zespół parafii pod wezwaniem w. Bartłomieja Apostoła z lat 1799-ń8ń2 w S pólnie Kraje skimś  
5. Cmentarz parafii w. Bartłomieja z ń882r., w S pólnie Kraje skimś 
6. Źwór z połowy XIX w. w Skarpieś 
7. Zespół dworski z pierwszej połowy XIX w. w Trzcianach, obejmuj cyŚ dwórś parkś 
8. Zespół ko cielny parafii pod wezwaniem w. Mateusza w Wałdowie obejmuj cyŚ ko ciół z 
ń62ńr., cmentarz przyko cielny i ogrodzenieś 
9. Zespół dworski w miejscowo ci Zbo e obejmuj cyŚ dwór z ok. ń89Ńś park z przełomu XIX/XX w.ś 
ńŃ. Budynek starostwa z ń929 roku w S pólnie Kraje skimś 
11. Plebania wraz z kapliczk  z pocz tku XIX w. w Wałdowie  
ń2. Źwór i młyn z XIX w. w Wałdówku 

 Ponadto na terenie poszczególnych wsi znajduj  si  liczne figury, dzwonnice, kapliczki, budynki 
gospodarcze i mieszkalne (własno ć prywatna), które równie  wymagaj  ochrony konserwatorskiej. 

zabytkowych i ich cz ci ruchomych 
(wyposa enie).  
W szczególno ci beneficjentami tego 
typu projektów b d  parafie. 
Potencjalnymi beneficjentami b d  
wła ciciele lub zarz dcy dworów i 
pałaców. 
Istnieje potrzeba podj cia działa  
promuj cych walory kulturowe gminy. 

Wi cbork ń. Ko ciół parafialny p.w. w. Szymona i Judy z lat ń772 - 78 wpisany do rej. zabytków I E/2388. - 
Ko ciół ewangelicki (ob. magazyn) mur. z ń858r.ś 
2. Kaplica p.w. w. Katarzyny na cmentarzu (góra w. Katarzyny), zbudowana w ń787 r. z fundacji 
M. Potulickiego odnowiona w 1908r. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków A/318/1-2 
3. Kaplica na cmentarzu ewangelickim, mur. z 2 poł. XIX w.ś 
4. Klasztor ewangelicki sióstr diakonistek z ń935r. (ob. obiekt o wiaty)ś 
5. Wi zienie mur. ok. ń9ŃŃr. (obecnie dom mieszkalny)ś 
6. Szpital mur. ok. 1920r.; 
7. Dworzec kolejowy mur. ok. 1910r.; 
8. Poczta mur. pocz. XX w.; 
9. Hotel w rynku, mur. ok. 1920r.; 
ńŃ. Pozostało ci zespołu gazowni z ń9ńŃr.ś 
ńń..Zespół młyna, spichlerze, zespół rze ni z lat ń9ŃŃ - 1920.; 
12. Adamowo - 3 domy z ko ca XIX i pocz. XX w.ś 
13.Borzyszkowo - 2 domy mur. z pocz. XX w.; 
14.Czarmu  - ruina dworu z przełomu XVIII i XIX w.ś 
15. Frydrychowo - dom drewniany z pocz. XX w.; 
ń6. Jastrz biec - kapliczka mur. z ok. ń9ŃŃr, pozostało ci zespołu dworskiego, gorzelnia ok. ń9ŃŃr. i 
park z XIX w, 3 domy mur. z ko ca XIX w i pocz. XX w.ś 
17. Karolewo - zespół dworski - dwór murowany z pocz. XX w (przebud.) z parkiem. Miejscowy 
maj tek i s siedni las był przej ciowym obozem koncentracyjnym dla ksi y, nauczycieli, 
pracowników administracyjnych oraz rolników. Miejsce terroru i ka ni około 2 tys. Polaków, 
zbiorowe mogiły, w ń945r. zało ono cmentarz, wybudowano kaplic , miejsce pami ci narodowejś 
18. Lubcza - kapliczka mur. z ok. ń9ŃŃr, budynek szkoły mur. z ń9ń5r, zagroda z ko ca XIX w, 2 
drewniane domy z ko ca XIX wś 
ń9. Młynki - dom mur. z 1921 r; 

Źla zachowania trwało ci zasobów 
kultury wa ne jest sukcesywne 
przeprowadzanie prac renowacyjnych i 
konserwatorskich obiektów 
zabytkowych i ich cz ci ruchomych 
(wyposa enie).  
W szczególno ci beneficjentami tego 
typu projektów b d  parafie. 
Potencjalnymi beneficjentami b d  
wła ciciele lub zarz dcy dworu, pałacu. 
Istnieje potrzeba podj cia działa  
promuj cych walory kulturowe gminy. 
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20. Nowy Dwór - 2 drew. - mur. domy z połowy XIX wś 
2ń. P perzyn - wie  wzmiankowana w ń288 r., nale ała pierwotnie do arcybiskupstwa 
gnie nie skiego, klasztoru cystersów z Byszewa, pó niej własno ć szlachecka m. innymi 
P perzy skich, a  od koło ń55Ń r. staje si  o rodkiem protestantówś 
22. Ko ciół rzym. kat. filialny p.w. w. Maksymiliana Kolbe, wybudowany jako ewangelicki w 
ń778r. o cechach barkowych. Przy ko ciele drewniana dzwonnica z XIX w., dzwon z ń858r.ś 
23. Runowo Kraje skie - wie  wzmiankowana w ń325r. jako własno ć cystersów z Koronowaś 
24. Zespół pałacowy w Runowie, ruiny pałacu z cylindryczn  baszt , park krajobrazowy z 2 pol. 
XIX w. z okazami starodrzewu i egzotycznych drzew. Pozostały tak e dom ogrodnika mur - szach. 
z 1863r, kancelaria mur. z ń869r, rz dcówka mur. z ń9Ń5r, stajnia mur. z ko ca XIX w, obora mur. 
z 1873r, gorzelnia mur. z 1872r, ogrodzenie mur.ok. 1870r, dom mieszkalny mur. - szach. z 1890r.;  
25. Ko ciół parafialny p.w. w. Trójcy, wzniesiony w latach ń6Ń6 – ń6Ń7  obok ko cioła drewniana 
dzwonnica z 1926r. i 3 dzwonami z XVII i XIX w.; 
26. Pałac eklektyczny W Sypniewie z 2 pol. XIX w, zbudowany przez rodzin  Wilckensów, z 
grobowcem znajduj cym si  w parku o pow. 8,85 ha z XIX w, w skład zespołu pałacowego 
wchodz  ekonomówka mur. po ń85Ńr, przebudowana ok. ń9ŃŃ r, stajnia, ob. magazyn, mur. z ko ca 
XIX w, spichlerz i gorzelnia mur. z ko ca XIX w.ś 
27. miłowo wie  wzmiankowana z ń43Ńr. Na cmentarzu groby pierwszych ofiar II wojny 
wiatowej P. Konieczki - obro cy Urz du Celnego i Sz. Ławniczaka - stra nika granicznego, 

XIX w., 
28. Zabartowo - wie  wzmiankowana w ń279r. jako własno ć klasztorna, a w ń288 arcybiskupstwa 
gnie nie skiego, ko ciół parafialny p.w. w. Jakuba z ń866r, otoczony murowanym ogrodzeniem z 
2 pol. XIX w, plebania mur. z ko ca XIX w, domy i szkoła mur. - z ko ca XIX i pocz. XX w.ś 

So no 
ń. Zespół dworski w Źziednie, obejmuj cyŚ dwór z ok. ń86Ńś drewnian  stodoł  z ń926ś dwie obory 
z XIX w.; trzy chlewnie z XIX w.; 
2. Zespół dworski w Przepałkowie, obejmuj cyŚ dwór z ń87Ńś park z ko ca XIX w.ś 
3. Zespół dworski w Rogalinie, obejmuj cyŚ dwór z ń92ńś park z ko ca XIX w.ś 
4. Ko ciół ewangelicki, obecnie rzymsko-katatolicki parafii pod wezwaniem w. Józefa z ń898r. w 
Sitnie; 
5.Ko ciół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca 
Maryi z lat 1897-ń9Ń2 w So nieś 
6.Barokowy ko ciół parafii pod wezwaniem w. Marii Magdaleny z lat ń758-ń767 w W welnieś 
7. Zespół pałacowy z ko ca XIX w. w W welnie, obejmuj cyŚ pałac z ń888ś parkś 

Źla zachowania trwało ci zasobów 
kultury wa ne jest sukcesywne 
przeprowadzanie prac renowacyjnych i 
konserwatorskich obiektów 
zabytkowych i ich cz ci ruchomych 
(wyposa enie).  
W szczególno ci beneficjentami tego 
typu projektów b d  parafie. 
Potencjalnymi beneficjentami b d  
wła ciciele lub zarz dcy dworów i 
pałaców. 
Istnieje potrzeba podj cia działa  
promuj cych walory kulturowe gminy. 

ródłoŚ Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin 
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Zał cznik nr ńń – Fiszki projektowe z listy podstawowej ORSż Powiatu S pole skiego (31 szt.) 

Fiszka Nr 1 
Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci 
publicznej powiatu s pole skiego – budynek 
Warsztatów Terapii Zaj ciowej 

Beneficjent  Powiat s pole ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

1 015 498,50 
1 015 498,50 
00,00 

        Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  3 Pl 4 c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne – 152 324,78 

EFRR – 863 173,72 
Inne: 0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – projekt polegać b dzie na 
termomodernizacji budynków jednostek 
organizacyjnych powiatu s pole skiego. Projekt 
nie b dzie generował przychodów i tym samym 
nie zakłóca konkurencji, a tak e nie wpływa na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. Źodatkowo w wyniku 
realizacji projektu nie zostanie uprzywilejowane 
adne przedsi biorstwo, ani produkcja 

jakichkolwiek towarów. 
Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
jednego budynku jednostek bud etowych powiatu 
s pole skiego Realizacja planowanego projektu 
wynika z planów gospodarki niskoemisyjnej 
gminy S pólno Kraje skie (plan w opracowaniu) a 
tak e realizuje cele zapisane w tych planach. 
Planowany projekt jest kontynuacja przyj tej przez 
władze powiatu polityki ekologicznej, polegaj cej 
na poprawianiu parametrów energetycznych 
budynków u yteczno ci publicznej powiatu. Źo tej 
pory przeprowadzono kompleksowe 
termomodernizacje głównego budynku szpitala, 
placówki opieku czo-wychowawczej, Zespołu 
Szkół Nr 2 w S pólnie Kraj., ZSP i  LO w 
S pólnie Kraj., Zarz du Źrogowego w S pólnie 
Kraj. oraz wymieniono ródło ciepła w budynku 
(Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Wi cborku. Budynek nie ma 
mo liwo ci podł czenia do sieci ciepłowniczej.    
Zakres planowanych prac:         
Budynki po posterunku Policji w S polnie 
Kraj.:  
- demonta  instalacji odgromowej, 
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- demonta  i monta  obróbek blacharskich, rynien 
i rur spustowych, 
- demonta  i monta  stolarki okiennej i drzwiowej 
o profilu PCV i współczynniku U=ń,3 W/m2K 
oraz drzwiowej na stolark  o profilu PCV i 
współczynniku U=ń,7 W/m2K, 
- wymiana ródła ciepła i instalacji co i cwu,  
- demonta  pokrycia dachu z blachy falistej, łat i 
kontrłat, wymiana uszkodzonych elementów 
drewnianych, uło enie izolacji 
przeciwwilgociowej, nowych łat i kontrłat. 
- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki 
ceramicznej karpiówki wraz  
z obróbkami blacharskimi, 
- docieplenie połaci dachu wełn  mineraln  
grubo ci 2Ńcm i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń 
W/m K wraz z uło eniem izolacji paro 
przepuszczalnej, 
- docieplenie cian zewn trznych styropianem o 
grubo ci ń4cm i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń 
W/m K wraz z wypraw  elewacyjn   
z tynku cienkowarstwowego polimerowo-
mineralnego, 
- docieplenie stropu nad piwnic  płytami 
styropianowymi o grubo ci ń3 cm  
i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń W/m K i poło enie 
tynku cienkowarstwowego polimerowo-
mineralnego na docieplonych cianach budynku. 
- malowanie całej elewacji budynku farb  
silikatow  z dodatkiem biocydy na porosty i glony 
zgodnie z zał czon  kolorystyk . 
- monta  pozostałych obróbek blacharskich, 
parapetów zewn trznych, rynien i rur spustowych. 
Zakładane zwi kszenie efektywno ci 
energetycznej budynku wyniesie: 70,15% 
Ponadto w ramach projektu przewiduje si  
wydatki zwi zane zŚ pracami przygotowawczymi 
(wykonanie dokumentacji i kosztorysów, audytu 
energetycznego, studium wykonalno ci), obsług  i 
promocj  projektu. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatu: 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków (szt.) – 1, 
- Ilo ć zaoszcz dzonej energii elektrycznej – 6,8 
MWh/rok, 
-Zmniejszenie rocznego zu ycia energii pierwotnej 
w budynkach u yteczno ci publicznych –
70 000,56 kWh/rok, 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – ń9,588 ton równowa nika 
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CO2/rok. 
Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

I kw. 2017 r.– prace przygotowawcze, 
IV kw. 2017 - IV kw. 2018 r. – roboty budowlane, 
promocja i obsługa projektu, 
IV. kw. 2018 r. – finansowe rozliczenie projektu,  

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

I kw.2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw.2018 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Barbara Wi niewska  
Źyrektor Wydziału RLiO  Starostwa 
Powiatowego w S pólnie Kraj.   
664422047/ 052-388-13-03 
rios@powiat-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 2 
Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci 
publicznej powiatu s pole skiego 

Beneficjent  Powiat S pole ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

660 573,73 
504 965,03 
155 608,70 

        Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  3 Pl 4 c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne – 302 759,28 

EFRR – 357 814,45 
Inne: 0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – projekt polegać b dzie na 
termomodernizacji budynków jednostek 
organizacyjnych powiatu s pole skiego. Projekt 
nie b dzie generował przychodów i tym samym 
nie zakłóca konkurencji, a tak e nie wpływa na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi UE. Dodatkowo w wyniku 
realizacji projektu nie zostanie uprzywilejowane 
adne przedsi biorstwo, ani produkcja 

jakichkolwiek towarów. 
Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 
budynków jednostek bud etowych powiatu 
s pole skiego Realizacja planowanego projektu 
wynikać b dzie z planów gospodarki 
niskoemisyjnej gminŚ Wi cbork i S pólno 
Kraje skie (plany w opracowaniu) a tak e 
realizuje cele zapisane w tych planach. Ka dy z 
termomodernizowanych budynków zwi kszy 
swoj  efektywno ć energetyczna min. o 25 %.  
Zakres prac budowlanych w poszczególnych 
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budynkach w wi kszo ci okre lony został w 
audytach energetycznych. Planowany projekt jest 
kontynuacja przyj tej przez władze powiatu 
polityki ekologicznej, polegaj cej na poprawianiu 
parametrów energetycznych budynków 
u yteczno ci publicznej powiatu. Źo tej pory 
przeprowadzono kompleksowe termomodernizacje 
głównego budynku szpitala, placówki opieku czo-
wychowawczej, Zespołu Szkół Nr 2 w S pólnie 
Kraj., ZSP i  LO w S pólnie Kraj., Zarz du 
Źrogowego w S pólnie Kraj. oraz wymieniono 
ródło ciepła w budynku Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego. aden z 
termomodernizowanych budynków nie ma 
mo liwo ci podł czenia do sieci ciepłowniczej.   
Zakres planowanych prac:         
Dom Pomocy Społecznej w Suchor czku:  
- demonta  okładzin ciennych z płyt azbestowo – 
cementowych, drewnianych i stalowych 
elementów elewacji budynku, 
- demonta  rur spustowych i instalacji 
odgromowej, 
- wykonanie rusztu drewnianego pod poszycie z 
płyt OSB grubo ci 22 mm i membran , 
- wymian  piwnicznej stolarki okiennej na stolark  
PCV o współczynniku U=ń,3 W/m2K i drzwiowej 
na stolark  o profilu PCV i współczynniku U=ń,7 
W/m2K, 
- docieplenie cian prefabrykowanych w 
konstrukcji drewnianej styropianem ryflowanym o 
grubo ci ń2cm i współczynniku lambda 0,040 
W/m K, 
- docieplenie stropu piwnicy płytami 
styropianowymi grubo ci ń4cm o współczynniku 
lambda 0,038 W/m K, 
- poło enie tynku cienkowarstwowego 
polimerowo-mineralnego na docieplonych 
cianach budynku, 

- pomalowanie elewacji całego budynku farbami 
silikatowymi, 
- wymian  obróbek blacharskich (parapety 
zewn trzne) i monta  zdemontowanej instalacji 
odgromowej i rur spustowych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokołu 
budynku z folii kubełkowej z demonta em i 
monta em kostki brukowej przy cianie budynku, 
- malowanie zewn trznych balustrad i krat 
stalowych farb  olejn ś 
Planowane zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych – 
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56 139,3380 kWh/rok 
Zwi kszenie efektywno ci energetycznej wyniesieŚ 
27 % 
budynek anatomii patologicznej w Wi cborkuŚ  
- demonta  obróbek blacharskich, naczy  
zbiorczych i rur spustowych. 
- demonta  i monta  stolarki okiennej o profilu 
PCV i współczynniku U=ń,3 W/m2K oraz 
drzwiowej na stolark  o profilu aluminiowym i 
współczynniku U=ń,7 W/m2K, 
- docieplenie stropodachu niewentylowanego 
granulatem z wełny mineralnej grubo ci ń5 cm i 
współczynniku lambda Ń,Ń38 W/m K, 
- docieplenie cian zewn trznych styropianem o 
grubo ci ń4cm i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń 
W/m K wraz z wypraw  elewacyjn  z tynku 
cienkowarstwowego polimerowo-mineralnego, 
- poło enie tynku cienkowarstwowego 
polimerowo-mineralnego na docieplonych 
cianach budynku wraz z malowaniem całej 

elewacji budynku farb  silikatow ,  
- monta  obróbek blacharskich, parapetów 
zewn trznych, naczy  zbiorczych  
i rur spustowych wraz z kratkami wentylacyjnymi 
i z uszczelnieniem pasa papy termozgrzewalnej 
stropodachu wzdłu  ciany frontowej,  
- wykonanie opaski betonowej przy cianach 
budynku szeroko ci 4Ń cm z kostki brukowej 
grubo ci 6 cm wyko czonej obrze em betonowym 
6/20. 
- pomalowanie kanału najazdowego przy budynku 
anatomii patologicznej. 
Planowane zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych – 
21 233,5032 kWh/rok 
Zwi kszenie efektywno ci energetycznej wyniesieŚ 
52 % 
budynek laboratorium medycznego w 
Wi cborkuŚ  
- rozbiórk  murku betonowego, 
- demonta  instalacji odgromowej, 
- demonta  obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych, 
- demonta  i monta  stolarki okiennej o profilu 
PCV i współczynniku U=ń,3 W/m2K oraz 
drzwiowej na stolark  o profilu PCV i 
współczynniku U=ń,7 W/m2K, 
- demonta  pokrycia dachu z dachówki 
ceramicznej, łat i kontr łat, wymiana 
uszkodzonych elementów drewnianych, uło enie 
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izolacji przeciwwilgociowej, nowych łat i kontrłat. 
- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki 
ceramicznej karpiówki wraz  
z obróbkami blacharskimi, 
- docieplenie połaci dachu wełn  mineraln  
grubo ci 2Ńcm i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń 
W/m K wraz z uło eniem izolacji paro 
przepuszczalnej, 
- docieplenie cian zewn trznych styropianem o 
grubo ci ń4cm i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń 
W/m K wraz z wypraw  elewacyjn   
z tynku cienkowarstwowego polimerowo-
mineralnego, 
- docieplenie stropu nad piwnic  płytami 
styropianowymi o grubo ci ń3cm  
i współczynniku lambda Ń,Ń4Ń W/m K i poło enie 
tynku cienkowarstwowego polimerowo-
mineralnego na docieplonych cianach budynku. 
- malowanie całej elewacji budynku farb  
silikatow  z dodatkiem biocydy na porosty i glony 
zgodnie z zał czon  kolorystyk . 
- monta  pozostałych obróbek blacharskich, 
parapetów zewn trznych, rynien i rur spustowych, 
- malowanie zewn trznych balustrad, krat 
stalowych i konstrukcji drewnianej przed 
wej ciem do budynku farb  olejn , 
- wykonanie okładziny głównych schodów 
wej ciowych z płytek gresowych i tynku 
mozaikowego. 
Planowane zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych – 
232 574,0828 kWh/rok 
Zwi kszenie efektywno ci energetycznej wyniesieŚ 
73 % 
budynek Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w S pólnie Kraje skim:  
- docieplenie stropu poddasza budynku płytami z 
wełny mineralnej, 
- demonta  drewnianej stolarki okiennej oraz 
monta  stolarki okiennej PCV wraz z parapetami 
wewn trznymi PCV i zewn trznymi ze staliś 
Planowane zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych –  
15 550,1244 kWh/rok 
Zwi kszenie efektywno ci energetycznej wyniesieŚ 
29 % 
Ponadto w ramach projektu przewiduje si  
wydatki zwi zane zŚ pracami przygotowawczymi 
(aktualizacja dokumentacji i kosztorysów, 
audytów energetycznych, studium wykonalno ci), 
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obsług  projektu, promocj  projektu.  
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków  (szt.) – 4, 
-Zmniejszenie rocznego zu ycia energii pierwotnej 
w budynkach u yteczno ci publicznych – 
325 497,048 kWh/rok. 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – 88,ńŃ8 tony równowa nika 
CO2/rok. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

Projekt przygotowany do realizacji 
I kw. 2017 r.– prace przygotowawcze, 
III kw. 2017 - III kw. 2018 r. – roboty budowlane, 
promocja i obsługa projektu, 
IV. kw. 2018 r. – finansowe rozliczenie projektu,  

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

I kw.2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw.2018 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Barbara Wi niewska  
Źyrektor Wydziału RLiO  Starostwa 
Powiatowego w S pólnie Kraj.   
664422047/ 052-388-13-03 
rios@powiat-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 3 
Nazwa projektu Termomodernizacja budynków u yteczno ci 

publicznej na terenie żminy Wi cbork - budynek 
Miejsko - żminnego O rodka Kultury  
w Wi cborku 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

879 605,92  
598 416,28 
281 189,64 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4 c  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne – 460 714,53 

EFRR – 418 891,39 
Inne – 0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione 
s  jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

rodków pa stwowychś 
e jest na warunkach korzystniejszych ni  

oferowane na rynku; 
 

wpływa na wymian  handlow  mi dzy Pa stwami 
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Członkowskimi Uź. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie charakter 
lokalny, zatem nie przyczyni si  do zakłócenia 
konkurencji ani nie wpłynie na wymian  handlow  
pomi dzy Pa stwami Członkowskimi Uź. 
Uwzgl dniaj c fakt, i  w budynku obj tym 
projektem prowadzona jest działalno ć kulturalna o 
charakterze publicznym, niezakłócaj ca 
konkurencji, udzielone dofinansowanie nie b dzie 
stanowić w tym przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tej przedmiotowym 
projektem nie znajduj  si  adne sklepiki, automaty 
samosprzedaj ce.  
Ponadto na terenie przedmiotowego budynku 
Miejsko-żminny O rodek Kultury w Wi cborku 
wykonuje swoja działalno ć statutow  oraz 
funkcjonuje Urz d Stanu Cywilnego. 
Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i konkurencyjno ci 
wpływ b dzie miał równie  wybór wykonawcy 
prac, które stanowi  przedmiot projektu. 
Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze otwartej, 
transparentnej i niedyskryminuj cej procedury 
przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), 
tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja budynku u yteczno ci 
publicznej -  Miejsko – żminnego O rodka Kultury 
w Wi cborku. 
W ostatnich latach na terenie ORSG poczyniono 
wiele inwestycji w zakresie modernizacji 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej. 
Przede wszystkim dokonano wymiany okien, 
docieplenia cian, b d  wymiany ródła ciepła. Ze 
wzgl du na wysokie koszty, inwestycje te w 
wi kszo ci nie były realizowane kompleksowo (w 
pierwszej kolejno ci realizowano te, które 
wymagały natychmiastowej interwencji np. sama 
wymiana pieca bez docieplenia). W zwi zku z 
powy szym, wiele budynków wymaga jeszcze 
dalszych działa  modernizacyjnych.  
żłównym zidentyfikowanym problemem jest 
niewła ciwy komfort cieplny pomieszcze  budynku 
u yteczno ci publicznejŚ MżOK w Wi cborku, o 
czym wiadcz  współczynniki przenikania ciepła, 
które obecnie nie spełniaj  wymaga  izolacyjno ci 
cieplnej okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
w Rozporz dzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
05 lipca 2Ńń3 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Realizacj  projektu warunkuj  nast puj ce 
potrzeby: 

 potrzeba ocieplenia cian zewn trznychś 
 potrzeba ocieplenia stropodachów dla 

poprawy warunków cieplnych w obiekcie; 
 potrzeba wymiany cz ci stolarki okiennej i 

drzwiowej zewn trznejś 
 potrzeba poprawy estetyki budynku 

u yteczno ci publicznejś 
 

żmina Wi cbork opracowała Plan żospodarki 
Niskoemisyjnej. Propozycja projektowa została 
umieszczona w ww. planie. źfektywno ć 
energetyczna budynku u yteczno ci publicznej 
zostanie zwi kszona przynajmniej o   25%. 
Cel szczegółowy zgodny z RPO WK-PŚ zwi kszona 
efektywno ć energetyczna budynków u yteczno ci 
publicznej.  
źfektem realizacji projektu b dzie racjonalizacja 
zu ycia i ograniczenie strat energii w sektorze 
publicznym, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi . Poprawa efektywno ci 
energetycznej wpłynie równie  na obni enie tzw. 
niskiej emisji. 
Wska niki produktuŚ 
- liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków -  1 szt. 
- Zmniejszenie rocznego zu ycia energii pierwotnej  
w budynkach u yteczno ci publicznej  2ń4 582,60 
kWh/rok 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych ń22.ń7Ń  tony równowa nika  
CO2/rok. 
Projekty powi zaneŚ 
- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku, 
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w 
Jastrz bcu, 
- termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w 
Sypniewie. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt posiada opracowany audyt energetyczny,  
zaktualizowana dokumentacj  projektow  i 
kosztorysow ,  studium wykonalno ci, ekspertyz  
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ornitologiczn  oraz dokonano zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagaj cych pozwolenia na 
budow .  
Harmonogram realizacji przedsi wzi cia 
(harmonogram mo e ulec aktualizacji zgodnej z 
aktualizacj  Harmonogramów konkursów w ramach 
RPO WK-P 2014 - 2020): 
OKRES PRZEDINWESTYCYJNY 
1. Procedura zamówie  publicznychŚ 2Ńń7 r. 
OKRES INWESTYCYJNY 
2. Prace budowlano – monta oweŚ 2Ńń7 - 2018 r. 
3. Nadzór inwestorski: 2017 - 2018 r. 
4. Zako czenie realizacji inwestycji - odbiór 

ko cowyŚ 2Ńń8 r. 
5. Promocja projektu: 2017 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2Ńń8 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 4 
Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja budynków u yteczno ci 
publicznej na terenie żminy S pólno 
Kraje skie 

Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

2 086 264,63 zł 
1 579 954,72 zł 
   506 3Ń9,9ń zł 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 4c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
   828 49Ń,55 zł 
1 257 774,08 zł 
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Nie wyst puje 
Projekt polegać b dzie na termomodernizacji 
budynków u yteczno ci publicznej na terenie 
gminy S pólno Kraje skie. Projekt nie 
b dzie generował przychodów i tym samym 
nie zakłóca konkurencji a tak e nie wpływa 
na wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
członkowskimi Uź. 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 

mailto:michal19652002@wp.pl
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- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

jest termomodernizacja 3 budynków 
u yteczno ci publicznej o ró norodnej 
charakterystyce u ytkowej i ró norodnych 
zastosowaniach. 
1. Budynek administracyjno-socjalny przy 
kompleksie Centrum Sportu i Rekreacji w 
S pólnie Kraje skim, 
Zakres prac: 
• ocieplenie cian zewn trznych styropianem 
źPS Ń4Ń grubo ci ń6 cmś 
• ocieplenie stropodachów granulatem z 
wełny mineralnej oraz styropap  o grubo ci 
20 cm; 
• wymiana starych okien na nowe o 
współczynniku U = ń,Ń W/m2Kś 
• wymiana drzwi zewn trznych o 
współczynniku U = ń,5 W/m2Kś 
• wymiana grzejników na płytowe z 
zaworami termostatycznymi oraz wszystkich 
rur na nowe z izolacj  ciepln . 
 
2. Budynek Urz du Miejskiego i Starostwa 
Powiatowego w S pólnie Kraj.  
Zakres prac: 
• ocieplenie wełn  mineraln  stropu nad 
ostatnia kondygnacj  w cz ci starej obiektuś 
• wymiana otworowej powierzchni 
wspólnych wymiana starych okien na okna 
drewniane o współczynniku max. U = ń,0 
W/m2K; 
• wymiana drzwi zewn trznych o 
współczynniku U = ń,5 W/m2Kś 
• budowa nowego w zła cieplnego z 
automatyk  steruj c  w budynku Urz du 
Miejskiego,  
• wymiana grzejników na płytowe z 
zaworami termostatycznymi oraz wszystkich 
rur na nowe z izolacj  ciepln . 
3. Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
Zakres prac: 
 ocieplenie cian zewn trznych 

styropianem źPS Ń4Ń grubo ci ń2 cmś 
 ocieplenie stropodachów granulatem z 

wełny mineralnej oraz styropap  o 
grubo ci ń5cmś 

Uzasadnienie: 
Powy szy projekt ma na celu popraw  
jako ci powietrza oraz zmniejszenie strat 
ciepła w budynkach u yteczno ci publicznej 
(b d cych przedmiotem Projektu) i 
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zwi kszenie sprawno ci instalacji c.o., co ma 
za zadanie wpływać na popraw  
efektywno ci energetycznej tych budynków. 
Projekt realizowany b dzie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Realizacja ta została zaplanowana w zwi zku 
z wzrastaj cym poziomem zanieczyszczenia 
powietrza b d cym konsekwencj  
zwi kszonego zapotrzebowania na energi . 
Wa na staje si  nie tylko ochrona rodowiska 
przyrodniczego ale równie  podnoszenie 
standardów ycia osobom b d cymi 
u ytkownikami budynków oraz okolicznych 
mieszka ców poprzez ograniczanie 
przedostaj cych si  zanieczyszcze  do 
rodowiska (powietrza).Obecny stan 

techniczny budynków powoduje bowiem 
zwi kszenie kosztów ich utrzymania oraz 
ogrzewania, a jednocze nie sprawia, e 
mieszka cy gminy znajduj  si  na gorszej 
pozycji w aspekcie dost pu do nowoczesnej 
infrastruktury u ytkowej. 
 
Przewidywane wska niki produktu i 
rezultatu: 
• Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – 3 szt.; 
• Zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych – 1 896 
000 kWh/rok 
• Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – 7ń,45 tony równowa nika 
CO2/rok 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

2015 - Wykonane dokumentacje projektowe, 
audyty energetyczne. Zgłoszenia robót nie 
wymagaj cych pozwolenia na budow . 
2016-2017 Realizacja inwestycji 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

III kwartał 2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kwartał 2Ńń7 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Tomasz Kowalczyk 
Inspektor 
052 389 42 52 
t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl 
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Fiszka Nr 5 
Nazwa projektu  Modernizacja energetyczna budynków u yteczno ci 

publicznej w gminie Kamie  Kraje ski 
Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

1 103 373,58 
1 016 388,23 
     86 985,35 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 4c 
ródła finansowania projektu i  
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (EFRR, EFS)  
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, województwa 

itp.)  

 
365 014,29 
738 359,29 
 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Budynek Publicznego Gimnazjum w Kamieniu 
Kraje skim 
We wskazanym budynku u yteczno ci publicznej nie 
jest prowadzona odpłatna działalno ć gospodarcza. 
Obiekt pełni funkcje edukacyjne w zwi zku z realizacj  
zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej. 
Budynek Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej 
Przychodni w Kamieniu Kraje skim w Kamieniu 
Kraje skim 
Obiekt stanowi siedzib  jednostki organizacyjnej gminy, 
która realizuje ustawowe zadania  z zakresu ochrony 
zdrowia (kontrakt NŻZ).  Nie prowadzi ona działalno ci 
gospodarczej. Cz ć pomieszcze  budynku stanowi 
mieszkanie oraz punkt apteczny (działalno ć 
gospodarcza). Pomieszczenia te zostan  uj te jako koszt 
niekwalifikowalny. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony 
A – 4), tj.  
 żłówne elementy składowe, 

wyró niane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego 
wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powi zania z innymi projektami  

Na terenie ORSż Powiatu S pole skiego 
zidentyfikowano problem niskiej efektywno ci 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej 
(wysokie koszty ogrzewania zwi zane z nadmiernym 
zu yciem gazu). Celem projektu jest podniesienie 
efektywno ci energetycznej budynków u yteczno ci 
publicznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszcze  do 
atmosfery. 
Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
modernizacja energetyczna  dwóch  budynków 
u yteczno ci publicznej. Projekt dotyczy nast puj cych 
obiektów: 

 budynek szkolny Publicznego Gimnazjum w 
Kamieniu Kraje skim (edukacja); 
- Powierzchnia u ytkowa –1046,04m2 
- Kubatura – 4360m3 
- Roczne obliczeniowe zu ycie energii do 
ogrzewania budynku (z uwzgl dnieniem 
sprawno ci systemu grzewczego i przerw w 
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ogrzewaniu) [GJ/rok] - 1296,93 
 budynek Samodzielnej Publicznej Miejsko-

żminnej Przychodni w Kamieniu Kraje skim 
(ochrona zdrowia). 
- Powierzchnia u ytkowa – 1201,10m2 
- Kubatura – 6285m3 
- Roczne obliczeniowe zu ycie energii do 
ogrzewania budynku (z uwzgl dnieniem 
sprawno ci systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] - 1734,03 

W/w obiekty s  wykorzystywane w sposób  stały i 
zorganizowany. Obecny stan budynków wpływa 
negatywnie na poziom zanieczyszcze  emitowanych do 
atmosfery, wysokie koszty eksploatacji obiektów. 
Budynki charakteryzuj  si  m.in. przestarzałymi i 
nieefektywnymi rozwi zaniami technicznymi instalacji 
c.o. Oba obiekty wymagaj  docieplenia przegród 
zewn trznych, wymiany grzejników, instalacji kotłowni 
i inne. Szczegółowy zakres projektu został okre lony na 
podstawie audytów energetycznych. Projekt obejmuje 
zadania z zakresu przygotowania dokumentacji 
technicznej, realizacji robót budowlanych; nadzoru 
inwestorskiego, działa  promocyjnych (promocja 
rozwi za  modernizacyjnych, dobre praktyki, efekt 
zach ty dla potencjalnych beneficjentów). Szacunkowy 
koszt został wskazany na podstawie opracowanej 
dokumentacji. 

Wska niki produktu i rezultatu Wska nik produktuŚ 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  
(szt.) – 2 
Wska niki rezultatuŚ 
Ilo ć zaoszcz dzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 
28,288 
Zmniejszenie rocznego zu ycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - 541 232,44 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
[tony równowa nika CO2] (CI 34) – 93,23 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia 

Stan przygotowa  
Projekt posiada opracowany komplet dokumentacji 
technicznej oraz wa ne zezwolenie rozpocz cie robót 
budowlanych (zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagaj cych pozwolenia na budow  z dnia 
26.10.2016r.). Zadanie jest uj te w Planie żospodarki 
Niskoemisyjnej dla żminy Kamie  Kraje ski. 
 
Harmonogram realizacji przedsi wzi cia 
Wniosek o dofinansowanie zło ony w Urz dzie 
Marszałkowskim dnia 3Ń.ń2.2Ńń6r. 

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu 

II kw.2016 
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Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu 

IV.kw.2016 

Osoba mog ca udzielić informacji na 
temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Natalia Szczepa ska 
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i 
promocji  

Tel. 52 389 45 35 Faks 52 388 63 92 
promocja@um.kamienkr.pl 
 
 

 
Fiszka Nr 6 

Nazwa projektu Poprawa efektywno ci energetycznej budynków 
u yteczno ci publicznej poprzez termomodernizacj  
DPS w Grabiu, DPS w Kamieniu Kraje skim, SOW i 
SOSzW  w żrudzi dzu, prowadzonych przez 
Zgromadzenie Sióstr w. źl biety Prowincja 
Toru ska- Etap I 

Beneficjent Powiat/Zgromadzenie Sióstr w. źl biety   

 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 663 762,22 zł 
1 663 762,22 zł 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (EFRR, EFS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, województwa 

itp.) 

 
663 84ń,ń3zł  
999 92ń,Ń9 zł 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Nie dotyczy 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony 
A – 4), tj. 
żłówne elementy składowe, 
wyró niane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 
Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego wpływu 
na sytuacj  zdiagnozowan  w 
obszarze wsparcia, itp. 
Powi zania z innymi projektami 

Wska niki produktu i rezultatu 

Fazy realizacji: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
pozyskanie niezb dnych pozwole . 
 
2. Realizacja procedur zakontraktowania robót 
budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. 
 
3.Modernizacja energetyczna budynku DPS 
 
Źla pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
zaprojektowano dwie pompy ciepła o ł cznej 
wydajno ci grzewczejŚ ń65,2 kW dla warunków 
pracy grzania B0/W55 firmy Sun Energy (lub 
równowa ny zamiennik) z dolnym ródłem w postaci 
wymienników pionowych. 
Pompa ciepła b dzie produkowała energi  ciepln  do 
zasobnika buforowego ZB1 o pojemno ci 
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1100 dm3o zmiennych parametrach 
temperaturowych, wynikaj cych z algorytmu 
pogodowego. Z zasobnika buforowego lub 
bezpo rednio ciepło b dzie rozprowadzane do 
układów grzewczych za pomoc  pomp obiegowych – 
na parametrach zgodnych z projektem instalacji 
centralnego ogrzewania budynku. 
Instalacja grzewcza zaprojektowana jest na 
parametrze 55/4Ń°C, przy czym powy ej temperatury 
zasilania 55°C, pompa ciepła b dzie wspomagana 
kotłem gazowym. Projektuje si  zastosować w 
miejsce istniej cych kocioł gazowy o mocy 105kW 
typ VITOPLźXńŃŃ firmy Viessmann (b d cy w 
posiadaniu Inwestora) wł czony w układ szeregowo 
za po rednictwem sprz gła hydraulicznego, dla 
zapewniania ci głej praca pompy ciepła. 
Kocioł gazowy pełni rol  dodatkowe ródła ciepła do 
przygotowania ciepłej wody u ytkowej oraz do jej 
przegrzewu. 
Max. temperatura zasilania instalacji przez ródła 
ciepła wnosi 7Ń°C.Projektowana instalacja 
zabezpieczy niezb dn  ilo ć ciepła dla celów 
grzewczych i ciepłej wody u ytkowej. 
Źolnym ródłem ciepła dla pomp ciepła b dzie 
pionowy kolektor gruntowy wykonany jako 
wymiennik dwururowy zako czony głowic  
geotermaln  wprowadzony do otworu technicznego, 
w którym kr ce medium b dzie odbierać ciepło 
Ziemi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 
Geologiczne i Górnicze art.6 pkt.16. Wykonano 
projekt geologiczny, projekty techniczne oraz audyt 
energetyczny. 
 
W ramach prac zwi zanych  z modernizacj  instalacji 
centralnego ogrzewania planuje si Ś 
a) demonta  istniej cej instalacji centralnego 
ogrzewania 
b)  monta  rur centralnego ogrzewania 
c) monta  pionów 
d) monta  i podł czenie grzejników do instalacji 
e) napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie 
instalacji. 
 
Zakładane zwi kszenie efektywno ci 
energetycznej na skutek realizacji projektu: 
79,05% 
Zakładana redukcja emisji CO2 na skutek 
realizacji projektu: 34,80%. 

   
Wymiana ródeł ciepła prowadzona jest ł cznie z 
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innymi pracami z zakresu termomodernizacji. 
Podł czenie kompleksu budynków do sieci 
ciepłowniczej nie jest mo liwe z uwagi na brak tego 
typu infrastruktury na terenie żminy Kamie  
Kraje ski. 
5. Działania promocyjno-informacyjne 
6. Zarz dzanie projektem 
 
Cele projektu i uzasadnienie 
 
Bezpo rednie przyczyny podj cia interwencjiŚ  
-Nieefektywna instalacja centralnego ogrzewania  
-Nieaktualne standardy u ytkowania budynków  
 
Problemy dotykaj ce bezpo rednich i po rednich 
beneficjentów projektu: 
-Straty energii spowodowane przenikaniem ciepła 
przez przegrody budowlane  
-Wysokie koszty ogrzewania budynków  
-Niedogrzane sale i pomieszczenia wspólne  
-Brak wykorzystania odnawialnych ródeł energii  
Skutki wynikaj ce ze zidentyfikowanych problemów:  
-Zwi kszone wydatki na ogrzewanie budynków 
kosztem innych wydatków  
 - Zwi kszone straty energii w budynkach 
u yteczno ci publicznej  
-Wzrastaj ce zanieczyszczenie powietrza  
-Dyskomfort cieplny odczuwany przez 
u ytkowników budynków 
 -Pogarszaj ce si  warunków u ytkowania obiektów 
u yteczno ci publicznej  
 
Cel bezpo redniŚ  
Zwi kszenie efektywno ci energetycznej budynków 
u yteczno ci publicznej Źomu Pomocy Społecznej 
dla Źzieci i Młodzie y w Kamieniu Kraje skim.  
Cele szczegółoweŚ  
• redukcja zanieczyszcze Ś CO2 i PMńŃ 
odprowadzanych do atmosfery;  
• zmniejszenie zu ycia energii niezb dnej do 
ogrzewania budynków;  
• obni enie kosztów ogrzewania budynkówś  
• ograniczenie kosztów wytwarzania energii przy 
zastosowaniu OZE;  
• poprawa warunków u ytkowania obiektów 
u yteczno ci 
publicznej;  
• poprawa atrakcyjno ci osiedle czej obszarów na 
których zlokalizowane s  zadania.  
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Projekt jest zgodny z „Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla żminy Kamie  Kraje ski”. 
Przedmiotowy projekt wpisuje si  w realizacj  celu 
nadrz dnego strategiiŚ rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównowa onego 
rozwoju gminy. Modernizacja energetyczna budynku 
ŹPS b d ca przedmiotem projektu przyczyni si  do 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery, tym samym przyczyni si  do poprawy 
warunków zrównowa onego rozwoju obszaru. 
 
Powi zania z innymi projektamiŚ Zgromadzenie 
Sióstr w. źl biety prowadzi na terenie Prowincji 
Toru skiej projekty w zakresie efektywno ci 
energetycznej w budynkach SOW w żrudzi dzu, 
Źomu Pomocy Społecznej dla Źzieci i Młodzie y w 
żrabiu. Projekty dotycz  wymiany ródeł ciepła oraz 
prac termomodernizacyjnych. 
 
Wska nikiŚ   

 Zmniejszenie rocznego zu ycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych (KWh/rok) 

 Warto ć bazowaŚ 972327.79Ń 
 Warto ć docelowaŚ 45ń39ń.Ń8Ń 
 Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych - 84.053 Mg CO2/rok; 
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

- szt.1. 
 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia 

Audyty energetyczne- III kw. 2015 
Dokumentacja techniczna- I kw. 2016 
Pozwolenia i zgody (w tym PNB)- I kw. 2016 
Wyłonienie wykonawcy robót- I kw. 2017 
Roboty budowlane- IV kw. 2017- II kw.2018 
Źziałania informacyjno-promocyjne - IV kw. 2017- 
II kw.2Ńń8 Zarz dzanie projektem- IV kw. 2017- II 
kw.2018 
Sprawozdawczo ć i rozliczenie- II kw.2018 
 

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu 

10.2017 

Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu 

06.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na 
temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail 
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Fiszka Nr 7 

Nazwa projektu Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni cieków w 
Kamieniu Kraje skim 

Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski 
 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

4 920 000,00 
4 000 000,00 
920 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (EFRR, EFS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, województwa 

itp.) 

 
1 520 000,00 
3 400 000,00 (wg SzOOP – 85%) 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Nie dotyczy 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony 
A – 4), tj. 
żłówne elementy składowe, 
wyró niane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 
Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego wpływu 
na sytuacj  zdiagnozowan  w 
obszarze wsparcia, itp. 
Powi zania z innymi projektami 

Wska niki produktu i rezultatu 

Na terenie ORSż Powiatu S pole skiego 
zidentyfikowano problem słabo rozwini tej 
infrastruktury sanitarnej, który mo e powodować 
zagro enie przedostawania si  zanieczyszcze  dla 
gleb i wód podziemnych. Ostatnia gruntowna 
modernizacja zako czyła si  w 2ŃŃ6 roku (po yczka 
z NŻO iżW/WŻO iżW). Celem nadrz dnym 
projektu jest poprawa stanu rodowiska 
przyrodniczego poprzez ograniczenie zagro e . 
Modernizacja oczyszczalni oparta b dzie głównie o 
wymian  lub modernizacj  urz dze  b d cych 
poszczególnymi elementami układu 
technologicznego oczyszczalni cieków w Kamieniu 
Kraje skim. Aktualne rozwi zania technologiczne,  
niska jako ć istniej cych urz dze  oczyszczalni 
cieków w zwi zku z intensywn  eksploatacj  oraz 

planowane po wybudowaniu kanalizacji wsi Płocicz 
wł czenie ok. 4ŃŃ RLM (przy obecnych 54ŃŃ RLM) 
w pełni uzasadniaj  modernizacj . 
Szczegółowy zakres techniczny zostanie okre lony w 
dokumentacji technicznej. 
Wska nik produktuŚ 
Liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków – ok 325 osób, 
Liczba wspartych oczyszczalni cieków 
komunalnych szt. 1, 
Liczba przebudowanych oczyszczalni cieków 
komunalnych (je eli dot.) szt. ń 
Liczba urz dze  i aparatury kontrolno-pomiarowej 
(je eli dot.) szt. ń 
Wska nik rezultatuŚ 
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Przewidywana liczba osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków –  ok 325 osób, 
Masa osadów ciekowych podlegaj cych 
przetworzeniu 90,00 (m3) /rok 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia 

Stan przygotowa  
Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone 
dokonaniem  analizy wykonalno ci przedsi wzi cia 
pod k tem technicznym, prawnym i ekonomiczno-
finansowym, tym ocena stanu technicznego 
oczyszczalni, przygotowaniem wła ciwej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
stosownych uzgodnie  i pozwole . 
Poziom dofinansowania zostanie okre lonych po 
ukazaniu si  Uszczegółowienia RPO oraz 
dokumentacji konkursowej. 
Harmonogram realizacji 
Etap I – dokumentacja, pozwolenie, wniosek (2016-
2017) 
Etap II – umowa, przetarg, budowa (2018-2019) 

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu 

2016 

Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu 

do X. 2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na 
temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail 

Łukasz Krawczyk 
Prezes Zarz du Zakładu żospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Kamieniu Kraje skim Sp. z o.o. 
 

 
Fiszka Nr 8 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 466 904,14 
1 466 904,14 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne – 220 035,62 

EFRR- 1 246 868,52 
Inne – 0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
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pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto Wi cbork) 
i nie ma skutków transgranicznych. Przyznanie 
dotacji i realizacja projektu nie wpłynie na 
wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
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zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej usuwanie i unieszkodliwianie 
cieków stanowi  zadania własne gminy 

Wi cbork, a zadania te s  wykonywane przez 
Zakład żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 
Wi cborku w warunkach monopolu naturalnego. 
Ponadto infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  
z przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci 
ul. Wyzwolenia w Wi cborku (ń,494 km sieci 
kanalizacyjnej) 
 
żmina Wi cbork nale y do aglomeracji od 2 tys. 
do ńŃ tys. RLM. Aglomeracja Wi cbork została 
wyznaczona uchwał  Nr XIV/3ŃŃ/ń5 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 
listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Wi cbork. Aglomeracja Wi cbork  
zostanie uwzgl dniona w pi tej aktualizacji   
KPO K oraz w Masterplanie dla wdra ania 
dyrektywy  91/271/EWG dot. oczyszczania 
cieków komunalnych zawieraj cych list  potrzeb 

inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.  
 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 



 51 

oddziaływania  cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowej: 
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie (3,293 
km sieci kanalizacyjnej), 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim, 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
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drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
Wska niki produktuŚ 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków -  240 RLM 
Wskaźnik produktu: 
Odsetek ludno ci korzystaj cej z oczyszczania 
cieków  - 82,6 % 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa Ś 
- opracowana dokumentacja projektowa dla sieci 
kanalizacyjnej w mie cie Wi cbork wraz z 
pozwoleniem na budow , 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE: 
Opracowanie studium wykonalno ci: 2017 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2017 r. 
Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane i 
inspektora nadzoru: 2018 r. 

Etapy 1, 2 i 3  s  bezpo rednio uzale nione od 
Harmonogramu konkursów w ramach RPOWK-P. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
Roboty budowlane: 2018 - 2019 r. 
Nadzór inwestorski: 2018 - 2019 r. 
Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń9 r. 
Promocja projektu: 2018 - 2019 r. 
Etapy 4-7 s  bezpo rednio uzale nione od 
harmonogramu konkursów w ramach RPOWK-P. 

 
Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 I kw. 2018 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV kw. 2019 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 9 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) – Runowo Kraje skie 

Beneficjent żmina Wi cbork 

mailto:michal19652002@wp.pl
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Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

5 226 709,42 
5 226 709,42 
0,00 
Cz ć projektu zwi zana z zaopatrzeniem w wod  
stanowi nie wi cej ni  4Ń % warto ci całkowitej 
projektu. 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne – 784 006,41  

EFRR -4 442 703,01   
Inne - 0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
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ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (gmina Wi cbork) 
i nie ma skutków transgranicznych. Przyznanie 
dotacji i realizacja projektu nie wpłynie na 
wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
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- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

b dzieŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie (3,293 
km sieci kanalizacyjnej) 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim. 
 
Cz ć projektu zwi zana z zaopatrzeniem w wod  
stanowi nie wi cej ni  4Ń % warto ci całkowitej 
projektu. 
 
żmina Wi cbork nale y do aglomeracji od 2 tys. 
do ńŃ tys. RLM. Aglomeracja Wi cbork została 
wyznaczona uchwał  Nr XIV/3ŃŃ/ń5 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 
listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Wi cbork. Aglomeracja Wi cbork  
zostanie uwzgl dniona w pi tej aktualizacji   
KPO K oraz w Masterplanie dla wdra ania 
dyrektywy  91/271/EWG dot. oczyszczania 
cieków komunalnych zawieraj cych list  potrzeb 

inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.  
 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania  cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
Wyzwolenia w Wi cborku (ń,494 km sieci 
kanalizacyjnej) 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
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w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
Wska niki produktuŚ 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków -  293 RLM 
Odsetek ludno ci korzystaj cej z oczyszczania 
cieków  - 83,2 % 

Liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego zaopatrzenia w wod  -  1500 osób 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa Ś 
- opracowana dokumentacja projektowania - 
kanalizacja sanitarna wraz z przył czami w 
miejscowo ci Runowo Kraje skie, 
- opracowana dokumentacja budowlano - 
kosztorysowej dla modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Runowie Kraje skim, 
- uzyskane pozwolenia na budow . 
 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE: 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń7 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2017 r. 
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Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane i 
inspektora nadzoru: 2018 r. 

Etapy 1, 2 i 3 s  bezpo rednio uzale nione od 
Harmonogramu konkursów w ramach RPOWK-P. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
Roboty budowlane: 2018 - 2019 r. 
Nadzór inwestorski: 2018 - 2019 r. 
Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń9 r. 
Promocja projektu: 2018 - 2019 r. 
Etapy 4-7 s  bezpo rednio uzale nione od 
harmonogramu konkursów w ramach RPOWK-P. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 I kw.2018 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV kw.2019 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 10 

Nazwa projektu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w 
W welnie  

Beneficjent  Gmina So no  
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane w zł 
Koszty niekwalifikowane w zł 

3 325 216,89   

3 325 216,89  
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Pl 6 b 
ródła finansowania projektu 
rodki własne (bud et beneficjenta) w zł 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) w zł 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, województwa 

itp.) w zł 

 
rodki własne  - 498 782,54  
rodki źŻRR (85 % kosztów kwalifikowanych) – 

2 826 434,35 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – Projekt nie b dzie generował przychodów i 
tym samym nie zakłóca konkurencji, a tak e nie wpływa 
na wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. Źodatkowo w wyniku realizacji 
projektu nie zostanie uprzywilejowane adne 
przedsi biorstwo, ani produkcja jakichkolwiek towarów. 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego wpływu na 
sytuacj  zdiagnozowan  w obszarze 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia b dzieŚ 
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w 
W welnie. 
W dniu 23 listopada 2015 r. Sejmik Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego podj ł uchwał  Nr XIV/299/15 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji So no (Źz. Urz. 

mailto:michal19652002@wp.pl
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wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Woj. Kuj. – Pom. z dnia 30 listopada 2015 r. poz. 3734). 
Aglomeracja ta zostanie uj ta w  pi tej aktualizacji 
KPO K (V aKPO K).  
Cel szczegółowy projektuŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków zgodnego 
z dyrektyw  dotycz c  cieków komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków zgodnego 
z dyrektyw  dotycz c  cieków komunalnych. Ponadto 
dzi ki tym działaniom poprawi si  stan rodowiska 
przyrodniczego, w szczególno ci poprawie ulegnie stan 
chemiczny i ekologiczny wód, w wyniku ograniczania 
ilo ci odprowadzanych nieczysto ci.    
Zakres realizacji projektu:  
Opracowana dokumentacja projektowa dla potrzeb 
realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
zawiera technologiczny (bran y sanitarnej wod.-kan.) 
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu 
istniej cej gminnej oczyszczalni cieków w W welnie, 
obsługuj cej aglomeracj  So no i miejscowo ci z gminy 
So no, projekt pompy ciepła wraz z instalacj  ogrzewania 
oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w 
pomieszczeniach stacji odwadniania osadu oraz 
piaskownika i sita (zintegrowany stopie  mechaniczny) w 
modernizowanym budynku technicznym na terenie 
oczyszczalni cieków w W welnie, projekt bran y 
AKPiA dla układów technologicznych całej oczyszczalni 
cieków oraz ogrzewania i wentylacji budynku 

technologicznego.  
Zakresem opracowania obj to wszystkie obiekty 
istniej cej oczyszczalni. 
W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
zaprojektowano nast puj ce roboty budowlaneŚ 
 • budow  pompy ciepła wraz z instalacj  ogrzewania 
oraz przebudowa wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
w budynku technicznym,  
• monta  nowych pomp dostosowanych do obecnych 
dopływów cieków z uwzgl dnieniem wzrostu przepływu 
podczas opró niania samochodu asenizacyjnego,  
• monta  kontenerowej stacji zlewnej z sitem i 
automatycznym pomiarem przepływu cieków 
dowo onych, pomiarem pH, przewodno ci. (Istniej c  na 
terenie stacji zlewnej krat  oczyszczan  r cznie 
pozostawia si  jako urz dzenie awaryjne),  
• monta  mieszadła mechanicznego oraz pompy 
zatapialnej dozuj cej cieki w istniej cym zbiorniku 
retencyjnym do okresowego gromadzenia cieków,  
• remont kapitalny istniej cego urz dzenia sito – 
piaskownika,  
• w istniej cym pomieszczeniu mechanicznej 
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oczyszczalni monta  płuczki do zatrzymanego piasku, 
sprz onej z prac  sito – piaskownika, oraz zestawu 
hydroforowego,  
• wymian  urz dze  mechanicznych w reaktorach 
biologicznych,  
• monta  dodatkowo dwóch sztuk dmuchaw z silnikami 
elektrycznymi  
• monta  nowego zgarniacza ła cuchowego w osadniku 
wtórnym, 
 • monta  nowej prasy filtracyjnej osadu,  
• wymian  warstwy filtracyjnej i drena owej na 
składowisku osadu. 
Uzasadnienie realizacji projektu – oczyszczalnia 
cieków – stan obecny 

Istniej ca oczyszczalnia cieków w W welnie została 
wybudowana w 2000 roku. Oczyszczalnia jest 
mechaniczno – biologiczn  oczyszczalni  cieków, 
przeznaczon  do oczyszczania cieków dopływaj cych 
systemem kanalizacyjnym oraz cieków dowo onych 
taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych.  
Obecnie cz ć urz dze  jest wyeksploatowanych – 
wymaga remontów lub wymiany. Automatyka i 
sterowanie procesu nie działa prawidłowo. Najwi ksze 
problemy wyst puj  z prawidłowym sterowaniem 
dostaw  tlenu, awaryjnym urz dzeniem jest równie  
zgarniacz mechaniczny osadu w osadniku wtórnym. 
Istotn  spraw  dla remontowanej oczyszczalni jest 
zmiana charakteru i ilo ci dopływaj cych cieków w 
stosunku do warto ci zakładanych w projekcie. Podobnie 
jak w wielu obiektach tego typu ilo ć cieków jest 
mniejsza od projektowanej, natomiast ładunek 
zanieczyszcze  przewy sza warto ć projektowan . 
Powy sze stwarza konieczno ć ponownego 
przeanalizowania wydajno ci istniej cych obiektów 
technologicznych pod k tem zapewnienia wymaganego 
prawem stopnia oczyszczania cieków. Wyst puj ce 
trudno ci eksploatacyjne zwi zane ze zu yciem urz dze , 
brakiem prawidłowego sterowania powoduj , i  
okresowo wyst puj  trudno ci z uzyskaniem wymaganej 
efektywno ci oczyszczania.  
Na podstawie sporz dzonego dla stanu obecnego (2Ńń6) i 
docelowego bilansu cieków i ładunków zanieczyszcze  
dokonuje si  sprawdzenia wydajno ci i przepustowo ci 
istniej cych technologicznych obiektów oczyszczalni. 
W/w sprawdzenie jest podstaw  do oceny pracy obiektów 
oraz opracowania wymaganego zakresu przebudowy, 
rozbudowy i remontu w celu zabezpieczenia potrzeb 
gminy w zakresie oczyszczania cieków. Realizacja 
zaprojektowanego zakresu zmian i regulacji pozwoli na 
eksploatacj  istniej cego obiektu z efektywno ci  
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okre lon  w istniej cym pozwoleniu wodnoprawnym. 
Realizacja projektu obejmuje kompleksow  przebudow  i 
modernizacj  oczyszczalni cieków. Z uwagi na fakt, i  
oczyszczalnia cieków w W welnie jest jedyn  gminn  
oczyszczalni  cieków znajduj c  si  na terenie żminy 
So no, swym zasi giem obejmować b dzie wszystkich 
mieszka ców z terenu żminy So no, których cieki 
docieraj  do oczyszczalni poprzez grawitacyjn  i tłoczn  
sieci  kanalizacyjn , oraz dowo one s  z 
bezodpływowych zbiorników, natomiast dostosowanie 
technologii pozwoli tak e na przyjmowanie nieczysto ci z 
przydomowych oczyszczalni cieków. 
Przewidywane wska nikiŚ 
produktu: Liczba dodatkowych osób korzystaj ca z z 
ulepszonego oczyszczania cieków – 100 RLM  
rezultatu: Odsetek ludno ci korzystaj cej z oczyszczalni 
cieków (w ramach aglomeracji) – 90% 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia  

Stan przygotowa Ś 
- opracowana dokumentacja projektowa  
Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE: 

Uzyskanie pozwole  formalno – prawnych: 2017 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń7 r. 
Zło enie wniosku o dofinansowanie zgodnie z 
harmonogramem konkursów: 2017 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty 
budowlane: 2017 r. 
Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane i 
inspektora nadzoru: 2017 r. 

ETAPY INWESTYCYJNE 
1) Roboty budowlane: 2017 - 2018 r. 
2) Nadzór inwestorski: 2017 - 2018 r. 
3) Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
4) Promocja projektu: 2017 - 2018 r. 

 
Realizacja zało onego harmonogramu dla planowanego 
przedsi wzi cia jest bezpo rednio uzale niona od 
harmonogramu konkursów w ramach RPOWK-P.  

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu   

IV kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu   

IV kw. 2018 

Osoby mog ce udzielić informacji na 
temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

  

Iwona Sikorska 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony rodowiska 
Tel. 52-389-01-14/ fax. 52-389-12-79 
sikorskai@sosno.pl  

 

mailto:sikorskai@sosno.pl
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Fiszka Nr 11 
Nazwa projektu 
 

Przebudowa i wyposa enie sali 
widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i 
Sztuki w S polnie Kraje skim 

Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

3 277 609,64 
3 277 609,64  
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 6c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
1 427 609,64 
1 850 000,00 
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

brak 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem projektu jest przebudowa i 
wyposa enie sali widowiskowo-kinowej w 
Centrum Kultury i Sztuki w S polnie 
Kraje skim 
Sala widowiskowo kinowa została 
zbudowana wraz z budynkiem Centrum 
Kultury i Sztuki na pocz tku lat 6Ń-tych XX 
wieku i od tamtego momentu nie była 
odnawiana. Wszystkie elementy 
wyposa enia w tym krzesła kinowe, 
o wietlenie, nagło nienie pochodz  z 
tamtego okresu. Stan Sali, zatem nie 
przystaje do obecnie obowi zuj cych norm 
technicznych w zakresie standardu 
architektury tego typu pomieszcze  oraz 
wyposa eniaŚ techniki sterowania wiatłem, 
d wi kiem i obrazem. Przestarzałe 
wyposa enie techniczne i niedostosowania 
architektoniczne nie pozwalaj  na pełne 
wykorzystanie potencjału rzeczowego i 
osobowego Centrum Kultury i Sztuki. 
Kierownictwo CKiS ze wzgl du na zły stan 
architektoniczny i techniczny 
przedmiotowego obiektu zmuszone jest do 
rezygnowania z realizacji wielu 
przedsi wzi ć artystycznych i kulturalnych, 
w tym projekcji filmów, utrudniona jest 
zatem pełna realizacja działalno ci 
statutowej. Jest to niekorzystne przede 
wszystkim z uwagi na brak innych, 
podobnych instytucji z obszaru kultury i 
sztuki. Źziałalno ć CKiS ze wzgl du na 
ograniczony dost p do oferty kulturalno-
artystycznej (du e oddalenie od du ych 
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o rodków miejskich) cieszy si  ogromnym 
zainteresowaniem mieszka ców całego 
powiatu s pole skiego. Z uwagi na to stara 
si  dostosować ofert  do potrzeb 
mieszka ców, w realizacji, której du  rol  
odgrywa wykorzystanie sali widowiskowo-
kinowej wraz z zapleczem. 
Celem zadania jest min.: 
- nadanie jej nowej funkcji kulturalno-
edukacyjnejŚ m.in.Ś studia nagra , 
- podwy szenie jako ci usług kulturalnych 
dla społeczno ci lokalnej, 
- budowanie wspólnoty kulturowej 
mieszka ców oraz uto samianie si  z 
miejscem, w którym mieszkaj , 
- tworzenie partnerstwa i koalicji na rzecz 
rozwoju społecznego żminy S pólno 
Kraje skie. 
Zadanie polega na przebudowie i 
wyposa eniu sali widowiskowo-kinowej 
wraz z zapleczem technicznym i 
sanitariatami. Przebudowa ma na celu 
nadaniu jej nowych funkcji oraz 
przystosowanie sali do obowi zuj cych 
przepisów przeciwpo arowych, obsługi osób 
niepełnosprawnych, bhp, warunków 
sanitarnych oraz aktualnych wymaga  
odno nie akustyki, maj cych zapewnić 
idealny klimat akustyczny na widowni oraz 
zapewnienie widzowi komfortu ogl dania 
poprzez odpowiednio ukształtowan  
widowni . 
Uzasadnienie: 
Cała sala byłaby ewenementem w ród 
małych miejscowo ci naszego powiatu i 
województwa (pełniłaby m.in. funkcj  studia 
nagra ). Byłoby to przeogromne studio 
nagra  dla licznych zespołów 
folklorystycznych, orkiestr d tych i orkiestr 
symfonicznych. Centrum Kultury i Sztuki od 
lat realizuje mi dzynarodowy projekt 
Muzyczne Podró e po wiecie. W ramach 
tego projektu S pólno Kraje skie odwiedziło 
ń8 zespołów z ró nych stron wiata i z 
niemal wszystkich kontynentów. 
Wyst powały u nas zespoły z Peru, 
źkwadoru, Panamy, Wybrze a Ko ci 
Słoniowej, Ukrainy, Białorusi, Kuby, Egiptu, 
Indii, Litwy, USA, Turcji, Iranu i innych 
krajów. Koncertom towarzysz  wizyty 
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Konsulów, Ambasadorów i przedstawicieli 
placówek dyplomatycznych. Realizowane u 
nas mi dzynarodowe przedsi wzi cia 
integruj  rodowiska zwi zane z 
popularyzowaniem kultury i sztuki oraz 
przyczyniaj  si  do nawi zania nowych 
kontaktów interpersonalnych. Przyczyniamy 
si  do rozwoju mi dzynarodowej współpracy 
kulturalnej. Staramy si , eby mieć coraz 
wi cej do zaoferowania naszym 
zagranicznym partnerom. Poprzez nasz  
współprac  staramy si  kształtować 
pozytywny wiat warto ci takich jakŚ 
otwarto ć na inna kultur , wychowanie w 
poszanowaniu drugiego człowieka, 
wzajemna akceptacja i tolerancja, 
wzbudzanie ch ci współuczestnictwa w 
wydarzeniach oraz potrzeb  dbało ci o 
współtworzenie współczesnej kultury. 
Chcieliby my eby ka da taka, długo 
oczekiwana i długo przygotowywana wizyta, 
miała swój odd wi k we wspólnie nagranej 
płycie. Niestety aden z zaprzyja nionych 
domów kultury w naszym województwie nie 
posiada tak ogromnej profesjonalnej sali 
nagra  i pomieszczenia re yserskiego. 
Realizacja powy szego projektu przyczyni 
si  równie  do poprawy stanu infrastruktury 
kultury, co spowoduje zwi kszenie standardu 
i dost pno ci wiadczonych ju  usług. 
Wprowadzenie nowych funkcji kulturalnych 
oraz podniesienie standardów pozwoli nam 
realizować przedsi wzi cia o zasi gu ponad 
regionalnym, a tak e pozwoli nam 
realizować nowe pomysły i przedsi wzi cia 
o znacznie wi kszym, ni  dotychczas 
poziomie artystycznym. Innego wymiaru 
nabior  zaj cia w S pole skiej Akademii 
Sukcesu, S pole skim Uniwersytecie 
Źziecka, S pole skim Laboratorium 
Źyplomacji. Nowa przestrze  pozwoli nam 
na inauguracje Europejskiej Akademii 
Sołtysa czy Szkoły Super Ojców.  Projekt ten 
wpisuje si  w cele i działania zawarte w 
Strategii Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, które mówi  o konieczno ci 
zachowania dziedzictwa kulturowego 
mieszka ców województwa. Projekt jest 
tak e zgodny ze Strategi  Rozwoju żminy 
S pólno Kraje skie, która kładzie du y 
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nacisk na rozwój kultury na terenie gminy. 
Realizacja powy szego projektu z pewno ci  
przyczyni si  do zwi kszenia aktywno ci 
kulturalnej oraz zwi kszenia potencjału 
kreacji oferty kulturalnej. Źziałania te 
niew tpliwie wzmocni  pozycj  kulturaln  
regionu. 
W ramach projektu została przeprowadzona 
analiza popytu wykazuj ca zapotrzebowanie 
na realizacj  powy szej inwestycji oraz 
analiza finansowa i ekonomiczna ryzyka. 
Przewidywane wska niki produktu i 
rezultatu: 
Liczba osób korzytaj cych z obiektów 
zasobów kultury obj tych wsparciem – 
12000 osób na rok 
Liczba instytucji kultury obj tej wsparciem – 
1 szt; 
 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

2015 - Wykonane dokumentacje projektowe,. 
Prawomocne pozwolenie na budow . 
2016-2017 Realizacja inwestycji 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

III kwartał 2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kwartał 2Ńń7 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Tomasz Kowalczyk 
Inspektor 
052 389 42 52 
t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 12 
Rewitalizacja ORSż Powiatu S pole skiego    
 
Fiszka Nr 13 
Nazwa projektu Źoposa enie szkół kształcenia zawodowego na 

potrzeby pracowni kształcenia zawodowego  
Beneficjent  Powiat S pole ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

998 899,82 
998 899,82 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 10 a 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (EFRR, EFS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne ń5% - 149 834,98 
rodki źŻRR – 85% - 849 064,84 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w Pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione 
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projekcie (krótka analiza) 
 

s  jednocze nie warunkiŚ 
- jest przyznawane przez Pa stwo lub pochodzi ze 
rodków pa stwowychś 

- udzielane jest na warunkach korzystniejszych ni  
oferowane na rynku; 
- ma charakter selektywny; 
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencj  oraz 
wpływa na wymian  handlow  mi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie charakter 
lokalny, zatem nie przyczyni si  do zakłócenia 
konkurencji ani nie wpłynie na wymian  handlow  
pomi dzy Pa stwami Członkowskimi Uź. 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 

Projekt „Źoposa enie szkół kształcenia 
zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia 
zawodowego w szkołach zawodowych ” dotyczy 
modernizacji i wyposa enia 3 zespołów szkół. 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Wi cborku oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w S pólnie Kraje skim. 
Szkoły posiadaj  kilkudziesi cioletnie 
do wiadczenie w kształceniu zawodowym. Obecnie 
w szkołach prowadzone jest kształcenie w ramach 
Technikum (kilkana cie zawodów) oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kilkana cie 
zawodów), oraz kształcenie dla dorosłychŚ kursy i 
Licea Ogólnokształc ce. Szczegóły dotycz ce 
kierunków kształcenia przedstawione zostały w 
Studium Wykonalno ci oraz Zał czniku nr 8 
Diagnoza szkoły lub Placówki systemu o wiaty. W 
zał czonym do wniosku Zał czniku nr 8, ka da ze 
szkół przedstawiła informacje dotycz ce realizacji 
doradztwa zawodowego, kierunków rozwoju szkoły 
lub placówki o wiaty. Zawarte s  równie  
informacje dotycz ce dostosowania istniej cych 
miejsc 
kształcenia zawodowego dla potrzeb osób z 
niepełnosprawno ci , według których takie 
dostosowania s  stosowane np.Ś w CKZiU w 
Wi cborku w ramach rodków własnych szkoły 
przystosowano łazienk  dla osób z 
niepełnosprawno ci  ruchow  a tak e 
przystosowano (zakup odpowiedniego sprz tu) 
stanowisko w pracowni gastronomicznej dla osoby 
z niepełnosprawno ci  ruchow . W ramach 
obecnego projektu w CKZiU w Wi cborku 
planowane jest wykonanie podjazdu i zakup 
platformy schodowej dla osób z 
niepełnosprawno ci  ruchow . Wa nym elementem 
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diagnozy szkół jest udzielenie odpowiedzi na 
TRźNŹY ŹźMOżRAŻICZNź ZACHOŹZ Cź 
NA DANYM OBSZARZE - celem zachowania 
równowagi pomi dzy lepszym dost pem do 
edukacji a długoterminow  opłacalno ci  
inwestycji. Na tak postawione pytanie szkoły 
skupiły si  na działaniach w obliczu spadaj cej 
liczby uczniów gimnazjum (dane wg ORGS 
Powiatu S pole skiego), które w głównej mierze 
mo na sprowadzić do działa  Ś zmierzaj cych do 
podwy szenia jako ci kształcenia tak aby utrzymać 
konkurencyjno ć prowadzonych kierunków 
kształcenia na lokalnym powiatowym rynku pracy i 
usług edukacyjnych prowadzonych przez szkoły 
ponadgimnazjalne, dostosowywania si  do 
wymaga  rynku i oczekiwa  pracodawców, 
monitorowania i wykorzystania ró nych narz dzi 
bada  w kierunku podwy szania jako ci. Źziałania 
obejmuj  równie Ś - zapewnienie rodków 
finansowych na modernizacj  i wzbogacanie bazy 
techniczno-dydaktycznej szkół zawodowych, 
zgodnie z wymogami nowoczesnej i 
konkurencyjnej gospodarki, - wymian  informacji 
mi dzy szkołami ponadgimnazjalnymi a 
Powiatowym Urz dem Pracy i przedsi biorcami w 
celu ograniczenia zjawiska deficytu i nadwy ki 
pracowników w konkretnych zawodach, - działania 
szkół w zwi zku ze zmianami demograficznymi, 
które staraj  si  wła ciwie wykorzystać istniej c  
baz  systemu edukacji, w tym infrastruktur  
szkoln  ( np. w CKZiU w Wi cborkuŚ pracownie 
do zawodu technik ekonomista - wykorzystane 
b d  donauczania w zawodzie technik logistyk), - 
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli 
przedmiotów zawodowych w nowych kierunkach 
kształcenia. Prowadz c powy sze działania 
mo liwe jest w dłu szej perspektywie zapewnienie 
ch tnych do podj cia nauki. Nale y zwrócić uwag , 
e powy sze działania wynikaj  z ogólnie 

przyj tych strategii dotycz cych edukacji. 
Źiagnoz  zamyka OPIS ŹZIAŁA  
PLANOWANYCH PRZźZ SZKO /PLACÓWK  
SYSTźMU O WIATY W ZAKRźSIź 
WYPOSA źNIA /ŹOPOSA źNIA PLACÓWKI, 
zgodnie ze „Studium Wykonalno ci” liczba 
wspartych warsztatów/pracowni kształcenia 
praktycznego w planowanym przedsi wzi ciu 
wynosi ńŃ tzn. w szkołach zmodernizowanych i 
doposa onych zostanie ńŃ pracowni kształcenia 
zawodowego. Zgodnie z „Barometrem zawodów 
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województwa kujawsko-pomorskiego 2Ńń6” 
wsparcie otrzymaj 
 pracownie/warsztaty tych zawodów, które w skali 

województwa kujawsko-pomorskiego s  
deficytowe lub zrównowa one. Zespoły Szkół w 
diagnozie przedstawiły szczegóły dotycz ce 
wsparcia okre lonych zawodów. W ramach 
planowanego projektu planuje si Ś w ZSCKR w 
SypniewieŚ ń) modernizacj  pracowni technologii 
gastronomicznej (zakup wyposa enia, 
dostosowanie instalacji elektrycznej do 
zwi kszanego poboru pr du), 2)modernizacj  
pracowni obróbki metali (zakup wyposa enia, 
instalacja i uruchomienie maszyn, urz dze  i 
wyposa enia, prace budowlane i instalacyjneŚ 
modernizacja o wietlenia w spawalni i ku ni, 
modernizacja poszycia dachowego, wykonanie 
instalacji spr onego powietrza, wentylacyjnej oraz 
monta  3 bram gara owych), 3)modernizacj  
pracowni spawalni i ku ni (zakup wyposa enia, 
prace remontowe jak wy ej), 4)modernizacja 
pracowni diagnostyki pojazdów (zakup 
wyposa enia, prace remontowe jak wy ej), w 
CKZiU w Wi cborkuŚ ń) doposa enie pracowni 
ywienia i produkcji gastronomicznej i obsługi 

go ci (zakup wyposa enia), 2)modernizacja 
pracowni logistycznej (zakup wyposa enia, prace 
remontowe: wymiana instalacji elektrycznej, 
malowanie, wymiana gumolitu), 3) modernizacja 
pracowni lokalnych sieci komputerowych i 
sieciowych systemów operacyjnych z 
dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (zakup wyposa enia, 
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
zakup i monta  platformy schodowej, wymiana 
gumolitu), w ZSP w S pólnie Kraje skimŚ 
1)modernizacja pracowni technologii maszyn 
(zakup wyposa enia), 2)modernizacja pracowni 
podstaw konstrukcji maszyn (zakup wyposa enia).  
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ  
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni si  
do uzyskania lepszego dost pu do usług 
edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego 
przez mieszka ców powiatu s pole skiego. W 
ramach przeprowadzonego doposa enia i 
modernizacji powstanie 96 stanowisk, w CKZiU 
w Wi cborku 48, ZSCKR w Sypniewie 28 i w 
ZSP w S pólnie Kraje skim 2Ń. Według danych 
szkół w ci gu roku skorzysta z modernizowanych 
pracowni liczba 542 uczniów. Natomiast liczba 
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wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
praktycznego i ustawicznego wynosi 3.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w S pólnie 
Kraje skim koszt przedsi wzi cia ń4ń 575,50 
Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego 
poziomu kształcenia w ZSP zaplanowano nast puj ce 
działaniaŚ 
I. Modernizacja pracowni technologii maszyn 
- liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych -16, 
liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z pracowni 
– 120/rok 
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodach: technik mechanik 
i technik pojazdów samochodowych (M.17, M.18. M. 
20)  
- praca w  zawodzie : mechanik/ operator obrabiarek 
skrawaj cych (zawód deficytowy w „Barometrze 
zawodów 2016 województwa kujawsko-pomorskiego”), 
lusarz (zrównowa ony) , mechanik pojazdów 

samochodowych (zrównowa ony)  
– kwalifikacje: 
1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urz dze  i narz dzi. 
2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urz dze  
3. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 
a) Zakup wyposażenia: 
Laptop z oprogramowaniem + pakiet biurowy 
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem + pakiet 
biurowy - 15 szt. 
Urz dzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner)   
Oprogramowanie EdgeCam 2016/2017 – pakiet 
edukacyjny + szkolenie n-la 
SolidEdge – zestaw edukacyjny 20 stanowisk + 
szkolenie n-la 
II. Modernizacja pracownia podstaw konstrukcji maszyn 
- liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych - 4, 
liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z pracowni 
– 72/rok 
- wyposa enie niezb dne do  realizacji podstawy 
programowej w zawodach: technik mechanik i technik 
pojazdów samochodowych (M.17, M.18. M. 20)  
- praca  w zawodach operator obrabiarek skrawaj cych 
(zawód deficytowy w „Barometrze zawodów 2016 
województwa kujawsko-pomorskiego”) 
lusarz (zrównowa ony) , mechanik pojazdów 

samochodowych (zrównowa ony)  
– kwalifikacje: 
1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urz dze  i narz dzi. 
2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urz dze  
3. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 
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a) Zakup wyposażenia: 
Stół do obróbki r cznej 2 szuflady  -2 szt,  
Stół do obróbki r cznej 5 szuflad - 2 szt.,  
Nadbudowa stołów obróbki r cznej z o wietleniem + 
komplet zawieszek  -4 szt. 
Okulary ochronne 
Skrzynka na narz dzia 
Wiertarka udarowa 

rednicówka dwupunktowa, utwardzone ko cówki 
Zgrzewarka do rur PCV  
Wyrzynarka  
Pilarka tarczowa 
Piłka do drewna - 4szt. 
Pilniki do metalu 200mm - 4szt. 
Pilniki do drewna 200mm  - 4szt. 
Klucz "FRANCUZ" 35x200 
Klucz nastawny 200mm 
Przecinak lusarski ń5Ńmm -3szt. 
Punktak lusarski -3szt. 
Komplet gwintowników M5, 3cz.   
Komplet gwintowników M8, 3cz. 
Komplet gwintowników M10, 3cz.  
Komplet gwintowników M12, 3cz   
Pokr tło do gwintowników M4-M12  
Narzynka M-5, M-6, M-8, M-10    
Mikrometr 0-25mm dokładno ć Ń.Ńńmm- 3 szt. 
Suwmiarka inox 150mm/0.02mm - 2szt. 
Suwmiarka inox 150mm/0.05mm - 2szt. 
Rysik do szkła, ceramiki i metalu ń4Ńmm - 10 szt 
Szczotka druciana 5-rz dowa - 10szt 
P dzel angielski 25,36,5Ń,63,76 po 2szt. 
Imadło zaciskowe do rur 2,5ą   

ci gacz do ło ysk 2-ram. 60mm    
ci gacz do ło ysk 2-ram. 100mm   
ci gacz do ło ysk 3-ram. 75mm   

Nitownica do nitów 2,4-3,2-4,0-4,8 -2szt 
Lutownica oporowa 200W/100W -4szt. 
Ta ma miernicza 5M - 4szt 
Smarownica r czna  
No yce do blachy prawe 
No yce do blachy lewe  
No yce do blachy proste  
Obc gi do gwo dzi 4szt. 
Szczypce do rur 250mm   
Klucz do rur nastawny 1" typ 'S'     
Klucz do rur nastawny 1" 
Klucz do rur 350mm  
Szczypce uniwersalne 180mm - 8szt. 
Wiertła do metalu ń9 szt   
Zestaw narz dzi ń/2ą ń2szt         
Klucze imbusowe długie 9szt 
Komplet klucz płasko-oczkowych 6-22mm 12szt. 
Wkr taki 8szt.  
Zestaw gwintownic 3/8"-1 1/4" 
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Wiertarko wkr tarka ń4,4V, akumulatory 
Pokr tło do narzynarki M 3- M 12 
laptop z oprogramowaniem + pakiet biurowy + program 
AutoCad, SolidEdge  
Komputer stacjonarny z oprogramowaniem + pakiet 
biurowy + programy CAD  
Ploter  
urz dzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner) 
rzutnik multimedialny + gło niki 
tokarka uniwersalna o dł. Toczenia ńŃŃŃ mm (szklana) 
suwmiarka traserska z podstaw  lutownica 
transformatorowa zestaw do lutowania twardego lampa 
stroboskopowa 
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I 
Armii Wojska Polskiego w Sypniewie koszt 
przedsi wzi cia 446 004,00 
Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego 
poziomu kształcenia w ZSCKR, w ramach 
przedmiotowej inwestycji zaplanowano nast puj ce 
działaniaŚ  
I. Modernizacja pracowni technologii 
gastronomicznej  
– liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych - 6 
(do praktycznej nauki zawodu), oraz 12 (do teoretycznej 
nauki zawodu) 
-  liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z 
pracowni - 33  
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie technik ywienia i 
usług gastronomicznych (kwalifikacje T.6, T.ń5) - praca 
w zawodach np.: pomoc kuchenna (zawód 
zrównowa ony w „Barometrze zawodów 2016 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
– kwalifikacje: 
ń. Sporz dzanie potraw i napojów, 
2. Organizacja ywienia i usług gastronomicznych  
a) Zakup wyposażenia: 
Kociołek do zupy ńŃ l elektryczny, obudowa ze stali 
malowanej, grzałka z termostatem – 1 szt 
Warnik ńŃ l pokr tło sterowania temp. 3Ń- 110 °C, 
zabudowana grzałka, kontrola zasilania 
Termos stołowy 2,Ń l, stal nierdzewna – szt 4 
Taca kelnerska Ø355 antypo lizgowa – szt 2 
Taca kelnerska 45Ńx35Ń antypo lizgowa – szt 2 
Talerz płytki Ø255 wykonany z białego, hartowanego 
szkła o wytrzymałej powłoce  – 36 szt 
Talerz gł boki Ø2ń5 wykonany z białego, hartowanego 
szkła o wytrzymałej powłoce  – 36 szt 
Talerz deserowyØń95 wykonany z białego, 
hartowanego szkła o wytrzymałej powłoce  – 36 szt. 
Salaterka Ø120 wykonana z białego, hartowanego szkła 
o wytrzymałej powłoce – 18 szt 
Bulionówka ze spodkiemØ2ń5 wykonana z białego, 
hartowanego szkła o wytrzymałej powłoce – 18 szt. 
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Waza do zupy+ chochla+ przykrywka INOX do mycia 
w zmywarkach – 3 szt. 
Pucharek do lodów V ,27 l szklany – 18 szt.  
Worek do wyciskania jednorazowy L300 – 6 szt.  
 Wycinarki Ø34- 90 – 6 szt.  
PatelniaØ28Ń V 2,Ńl aluminiowa z powłok  teflonow , 
raczka ze stali epoksydowej – 6 szt. 
Patelnia gł boka Ø24Ń V 2,6 l aluminiowa z powłok  
teflonow , raczka ze stali epoksydowej – 6 szt. 
Patelnia do nale ników Ø25Ń V Ń,8 l aluminiowa z 
powłok  teflonow , raczka ze stali epoksydowej – 6 szt. 
Foremka do terin W400 D50 H40 ze stali nierdzewnej – 
6 szt. 
Miska Ø150 H75 V 1,0l stal satynowa – 6 szt. 
Miska Ø200 H98 V 2,5 l stal satynowa – 6 szt. 
Miska Ø250 H120 V5,0 l stal satynowa – 6 szt. 
Miska Ø300 H140 V 8,0 l stal satynowa – 6 szt. 
Obieraczka do warzyw – 6 szt. 
Otwieracz elektryczny do konserw – 3 szt.  
Blender r czny – 3 szt. 
Blender kielichowy – 3 szt. 
Zmywarka do szkła – 1 szt. 
Termos gastronomiczny – 1 szt. 
źkspres ci nieniowy do kawy – 1 szt. 
Źrobny sprz t barma ski – 1 szt. 
Zestaw do garnirowania – 2 szt. 
Stół bankietowy składany – 1 szt. 
Krzesła – 24 szt. 
Stół – 6 szt. 
Krzesła składane – 6 szt. 
Stoły składane – 3 szt. 
Bar + szafa barowa – 1 szt. 
Biurko – 1 szt. 
Fotel obrotowy – 1 szt. 
Laptop(oprogramowanie) – 6 szt. 
Oprogramowanie do planowania ywienia , program 
słu cy do układania jadłospisów i diet – 1 szt. 
Źrukarka laserowa ze skanerem i kopiark  A4 – 1 szt. 
Płyta indukcyjna – 3 szt. 
Piekarniki  – 3 szt. 
Lodówka– 1 szt.  
Zmywarko- wyparz arka – 1 szt. 
Umywalka + kran + szafka – 1 szt. 
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych  
Dostosowanie instalacji elektrycznej w pracowni 
technologii gastronomicznej do zwi kszonego poboru 
pr du – 1 szt. 
II. Modernizacja pracowni obróbki metali 
– liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych - 8  
-  liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z 
pracowni – 36/rok  
- wyposa enie pracowni  niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie Technik 
mechanizacji rolnictwa(technik mechanizacji rolnictwa i 
agrotroniki (kwalifikacje M.01, M.02, M.46) - praca w 
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zawodach np.Ś mechanik maszyn i urz dze , monterzy 
maszyn i urz dze , technicy mechanicy(zawód 
zrównowa ony w „Barometrze zawodów 2016 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
– kwalifikacje: 
ń.  U ytkowanie  pojazdów, maszyn, urz dze  
i narz dzi stosowanych w rolnictwie, 
2.  Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn 
i urz dze  stosowanych w rolnictwie, 
3. Organizacja prac zwi zanych z eksploatacj  rodków 
technicznych stosowanych   
     w rolnictwie. 
a) Zakup wyposażenia : 
Imadła lusarskie – 2 szt. 
Trzpie  wiertarski – 2 szt. 
Uchwyt tokarski 160  - 1 szt.  
Suwmiarka modułowa - 1 kpl. 
Tokarka uniwersalna – 1 szt. 
Osprz t do tokarki uniwersalnej - 1 kpl.  
Zestaw frezów  Ø27x 160  - 1 kpl. 
Imadło maszynowe 25Ń – 1 szt. 
Uchwyt wiertarski - 2 szt. 
Suwmiarka  0 – 150 – 3 szt. 
Suwmiarka    0 – 250 - 1 szt 
Żrezy modułowe – 1  kpl.    
Tokarka CNC  – 1 szt. 
Podzielnica – 1 szt 
No e tokarskie – 3 kpl. 
Zestaw wierteł walcowych – 2 kpl             
Narzynki - 1 kpl.   
Osprz t do tokarki CNC - 1 kpl     
Gwintowniki - 1 kpl                                                              
Statyw magnetyczny do czujnika – 1 szt 

rednicówka – 1 kpl.   
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych  
Instalacja i uruchomienie maszyn, urz dze  i 
wyposa enia (przył czenie i uruchomienie tokarki 
uniwersalnej i tokarki CNC. 
Modernizacja pracowni  obróbki mechanicznej metali, 
spawalnictwa, ku ni i diagnostyki pojazdów 
Roboty budowlane i instalacyjne (modernizacja 
o wietlenia w spawalni i ku ni, modernizacja poszycia 
dachowego budynku mechanizacji), wykonanie 
instalacji zasilaj cej),  
wykonanie instalacji spr onego powietrza,  
monta  3 bram gara owych,  
wykonanie instalacji wentylacyjnej. 
III. Modernizacja pracowni spawalni i ku ni 
– liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych - 7 
-  liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z 
pracowni – 36/rok  
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa(technik mechanizacji rolnictwa i 
agrotroniki (kwalifikacje M.01, M.02, M.46) - praca w 
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zawodach np.Ś mechanik maszyn i urz dze , monterzy 
maszyn i urz dze , technicy mechanicy(zawód 
zrównowa ony w „Barometrze zawodów 2016 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
– kwalifikacje: 
ń. U ytkowanie  pojazdów, maszyn, urz dze  i narz dzi 
stosowanych w rolnictwie, 
2.Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn 
i urz dze  stosowanych     
    w rolnictwie, 
3.Organizacja prac zwi zanych z eksploatacj  rodków 
technicznych stosowanych w rolnictwie. 
a) Zakup wyposażenia : 
Imadła lusarskie – 2 szt. 
Zestaw narz dzi kuzienniczych – 1 szt. 
Spawarka inwertorowa – 1 szt. 
Podpora 6t – 6 szt. 
Młotki – 1 kpl. 
No yce d wigniowe – 1 szt. 
Zestaw pilników – 3 szt. 
Uchwyt wiertarski – 2 szt. 
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych 
 Prace remontowe w pracowni spawalnictwa i ku ni 
modernizacja o wietlenia w spawalni i ku ni, 
modernizacja poszycia, wykonanie instalacji zasilaj cej,  
wykonanie instalacji spr onego powietrza,  
wykonanie instalacji wentylacyjnej. 
IV. Modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów  
– liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych - 7  
-  liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z 
pracowni – 36/rok  
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa(technik mechanizacji rolnictwa i 
agrotroniki (kwalifikacje M.01, M.02, M.46) - praca w 
zawodach np.Ś mechanik maszyn i urz dze , monterzy 
maszyn i urz dze , technicy mechanicy(zawód 
zrównowa ony w „Barometrze zawodów 2Ńń6 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
– kwalifikacje: 
ń. U ytkowanie  pojazdów, maszyn, urz dze  i narz dzi 
stosowanych w rolnictwie, 
2.Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn 
i urz dze  stosowanych   w rolnictwie, 
3.Organizacja prac zwi zanych z eksploatacj  rodków 
technicznych stosowanych w rolnictwie. 
a) Zakup wyposażenia : 
Imadła lusarskie – 1 szt. 
Zestaw narz dziowy (szafa) – 1 szt. 
Podno nik całych pojazdów 3,5t – 1 szt. 
Podno nik pneumatyczny 3,5t – 2 szt. 
Podno nik hydrauliczny ń2t – 1 szt. 
Zestaw kluczy pneumatycznych – 1 kpl. 
Miernik elektryczny – 1 szt. 
Płytki wzorcowe – 1 szt. 
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Kliny pod koła – 6 szt. 
Szlifierka stołowa – 1 szt. 
Prostownik (starter) – 1 szt. 
Zestaw do wymiany klocków hamulcowych – 1 szt. 
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych 
Prace remontowe w budynku warsztatu 
modernizacja poszycia, wykonanie instalacji zasilaj cej,  
wykonanie instalacji spr onego powietrza,  
wykonanie instalacji wentylacyjnej. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Wi cborku koszt przedsi wzi cia 4ńń 32Ń,32 
Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego 
poziomu kształcenia w CKZiU zaplanowano 
nast puj ce działaniaŚ 
I. Doposa enie dwóch pracowniŚ pracowni ywienia  
i produkcji gastronomicznej oraz     obsługi go ci 
– liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych -16, 
liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z pracowni 
- 89/rok  
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie technik ywienia i 
usług gastronomicznych (kwalifikacje T.6, T.ń5) - praca 
w zawodach np.: pomoc kuchenna (zawód 
zrównowa ony w „Barometrze zawodów 2Ńń6 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
– kwalifikacje: 
ń. Sporz dzanie potraw i napojów, 
2. Organizacja ywienia i usług gastronomicznych  
a) Zakup wyposażenia: 
ń. Sprz t komputerowy i urz dzenia peryferyjne do 
pracowni planowania ywienia obsługi go ci oraz 
produkcji gastronomicznej: 
drukarka laserowa ze skanerem i kopiark  A4, 
projektor multimedialny, 
ekran projekcyjny, 
komputer przeno ny z oprogramowaniem systemowym 
oraz pakietem biurowym, 
kasa kelnerska  wraz z terminalem i oprogramowaniem 
2. Oprogramowanie do pracowni planowania ywienia, 
obsługi go ci i produkcji gastronomicznej. 
3. Źoposa enie pracowni obsługi go ci i produkcji 
gastronomicznej w sprz t gastronomicznyŚ 
ekspres do kawy, akcesoria do sporz dzania i ekspedycji 
napojów ciepłych kawy, herbaty (tamper, dzbanek do 
spieniania mleka, dekorator do cappuccino, syfon do 
mietany), naczynia porcelanowe i szklane do 

podawania kawy i herbaty, sztućce, 
Sprz t barma ski (no e dekoracyjne, pojemniki 
barma skie, nalewaki, stopery, mena e, wyciskacze do 
owoców), 
źlementy dekoracji stołów, 
Na wietlacz do jaj, 
Roboty r czne z przystawkami  6 szt. , 
Maszynka do mi sa, 
Wagi kuchenne 2 szt.,  
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Czajniki elektryczne  3 szt., 
Deski HACCP (3 komplety + stojaki) -  6 szt., 
Naczynia kuchenne (garnek do gotowania ryb, rondle, 
garnki, patelnie, cedzaki, sita, miski, blachy do ciast, 
formy do pasztetu, 
Zastawa, sztućce i akcesoria stołowe ( talerzyki 
zak skowe, patery, sztućce do ryb, szkło, 
Przybory kuchenne (miarki, dyspensery do sosów, 
pier cienie kucharskie), 
Zestaw do sous vide. 
II Modernizacja pracowni logistycznej  
- liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych -16, 
liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z pracowni 
- 59/rok  
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
podstawy programowej w zawodzie technik logistyk 
(kwalifikacje A.30, A.31, A32) praca w zawodach: 
technik logistyk (zawód  deficytowy  w „Barometrze 
zawodów 2016 województwa kujawsko-pomorskiego ) 
- kwalifikacje: 
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w procesie produkcji, dystrybucji 
i magazynowania, 
2. Zarz dzanie rodkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych, 
3.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w jednostkach organizacyjnych. 
a) Zakup wyposażenia: 

1. Zestawy komputerowe (stacjonarne)  z 
oprogramowaniem systemowym oraz pakietem 
biurowym - 16 kpl. 
2. Urz dzenia peryferyjneŚ 
drukarka laserowa ze skanerem i kopiark  A4 - 2 szt. 
projektor multimedialny (monta  )  
ekran projekcyjny (monta  ) 
komputer przeno ny z oprogramowaniem systemowym 
oraz pakietem biurowym  
 3. Zestaw mebli:  stoły komputerowe, krzesła - 16 kpl. 
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych: 

Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w 
pomieszczeniach pracowni  
Wymiana instalacji o wietleniowej.  
Malowanie pomieszczenia.  
Wymiana gumolitu na podłodze.  
III. Modernizacja pracowni  lokalnych sieci 
komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych 
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych  
Zakup sprz tu komputerowego, stołów monta owych i 
mebli, prace remontowe oraz instalacja urz dze  
zapewniaj cych dostosowanie pracowni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
- liczba modyfikowanych stanowisk szkoleniowych -16, 
liczba uczniów w ci gu roku korzystaj cych z pracowni 
- 61/rok 
- wyposa enie pracowni niezb dne do  realizacji 
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podstawy programowej w zawodzie technik informatyk 
(kwalifikacje ź.ń3, źń4) (zawód zrównowa ony w 
„Barometrze zawodów 2016 województwa kujawsko-
pomorskiego ) 
- kwalifikacje: 
ń. Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urz dze  peryferyjnych.    
2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami.   
3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami.  
a) Zakup wyposażenia : 
ń. Winda schodowa (z  monta em )  
2. Stanowisko do monta u  - 8 kpl. 
stół z mat  i opask  antystatyczn  z doprowadzonym 
przył czem pr du jednofazowego zako czonym dwoma 
gniazdami, listw  z ochron  przeciwprzepi ciow  
umo liwiaj c  podł czenie wszystkich urz dze  
zwi zanych z egzaminem.  
szafka lub stół z zamykan  szafk  na narz dzia i 
dodatkowe elementy wyposa enia stanowiska. 
3. Zestaw narz dzi i mierników do monta u i 
diagnostyki komputerów    
Zestaw narz dzi do monta u komputerówŚ wkr taki 
płaskie 2,5ś 3ś 4śwkr taki krzy owe PHńś PH2ś PH3, 
szczypce proste wydłu one  - 8 kpl.  
Zestaw narz dzi do monta u okablowania 
strukturalnego  w tym zaciskarka RJ45 i nó  do  gniazd 
RJ45  - 8 kpl. 
Tester okablowania RJ45  - 8 kpl. 
Miernik uniwersalny wielko ci elektrycznych  - 8 kpl. 
Analizator sieciowy  
4. Urz dzenia typu Switch i Ruter  
Switch zarz dzany z mo liwo ci  separacji portów 
minimum 4 portowy  - 16 kpl. 
Switch zarz dzany z mo liwo ci  separacji portów 
minimum 24 portowy 
Access point z funkcj  mostu i rutera z obsług  
szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2- PSK, standard 
802.11a/b/g/n  - 8 kpl. 
Telefon internetowy - do realizacji poł cze  głosowych 
VoIP  - 2 kpl. 
Koncentrator ADSL min. 24 porty linii abonenckich 
5. Kompletnie wyposa ona szafa dystrybucyjna  
6. Drukarka laserowa z interfejsem USB i RJ45 i 
wbudowanym serwerem wydruku (sieciowa)  
7.   Zestawy komputerowe  - 16 kpl. 
zestaw zgodnych z wymaganiami Microsoft Windows 
Serwer 2008 R2 i Windows Serwer 2012 Standard, 
Microsoft Windows 7  Professional 64bit i Microsoft 
Windows ńŃ  Professional 64bit umo liwiaj cy 
uruchomienie oprogramowania  do wirtualizacji 
systemów operacyjnych Vmware  i Oracle VirtualBox i 
Microsoft Wirtualny PC, z pami ci  min. 8 Gb 
rozszerzaln  do 32 żb, 2 kartami sieciowymi i kart  
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graficzn  ń żb 
zestaw komputerowy spełniaj cy wymagania jak wy ej 
o rozszerzonej pami ci operacyjnej du o wi kszym 
dysku twardym (lub dodatkowej macierzy dyskowej) . 
8. Źodatkowe cz ci komputerowe do rozbudowy 
komputerów i sieci komputerowych  
Dodatkowe karty sieciowe przewodowe PCI RJ45  - 17 
kpl. 
Dodatkowe karty sieciowe bezprzewodowe interfejs 
USB  - 17 kpl. 
Zestaw materiałów umo liwiaj cych ćwiczeniowy 
monta  okablowania strukturalnego -  
Kabel sieciowy UTP kat.5e szpula 305m  - 4 kpl. 
Wtyki RJ45 opakowania po 100 szt. - 5 kpl. 
Gniazda natynkowa RJ45 kat.5e  
Kable i zł czki wiatłowodowe  
9. Oprogramowanie 
Windows 10 Professional PL 64 licencja edukacyjna w 
ramach otwartej licencji MOLP) lub wersja wy sza  - 17 
kpl. 
Licencje na Windows serwer 2008R2 lub 2012R2 – 
przynajmniej po jednej na ka de stanowisko  - 8 kpl. 
ńŃ. Źodatkowe wyposa enie pracowni  
projektor multimedialny z obsług  HŹMI i interfejsem 
sieciowym  
ekran projekcyjny (monta  )  
komputer przeno ny z oprogramowaniem systemowym 
oraz pakietem biurowym z obsług  HŹMI i zestawem 
portów umo liwiaj cym zarz dzanie urz dzeniami 
sieciowymi 
b) Zakres prac budowlanych/ dostosowawczych 

ń. Wykonanie podjazdu do budynku szkoły dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych  
2. Wykonanie (instancji elektrycznej) podł czenia 
stołów monta owych – uziemienie i podł czenie mat i 
opasek 
3. Roboty remontowe pomieszczenia (wymiana 
gumolitu na podłodze) 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Projekt w fazie przygotowania.   
I kw. 2Ńń7r., wyłonienie wykonawców umów, 
I kw. 2017r.-III kw. 2018 r. – rzeczowa realizacja 
projektu (zakup wyposa enia pracowni, promocja i 
obsługa projektu), 
III kw. 2018r. – finansowe rozliczenie projektu. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

I kw.2017r.  

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

III kw.2018r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 

Marian Basa Dyrektor ZSCKR Sypniewo 
523892069, centrum_sypniewo@wp.pl 
Sławomir Kulpinski- Źyrektor CKZiU Wi cbork 
608675763 
slawomir.kulpinski@gmail.com, 

mailto:centrum_sypniewo@wp.pl
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- e-mail  Eugeniusz Szwochert – Źyrektor ZSP S pólno 
Kraje skie, 52 388 21 07, zspsepolno@neostrada.pl  
Leszek Fijas  
Kierownik gospodarczy CKZiU Wi cbork 
604650587 
leszek.fijas@gmail.com 

 
Fiszka Nr 14 
Nazwa projektu Start w lepsze jutro 
Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

100 000,00 
100 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 9 i 
ródła finansowania projektu 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (źŻRR, źŻS)  
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.)  

 
15 000,00 – 15 % 
85 000,00 – 85 % 
0,00 
 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 
 
 

W ramach projektu nie doszukano si  znamion 
pomocy publicznej. Beneficjent realizuje w ten 
sposób ustawowe zadanie z zakresu pomocy 
społecznej. Projekt nie wpłynie negatywnie na 
konkurencyjno ć na rynku Uź 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), 
tj.  
 żłówne elementy składowe, wyró niane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontek cie jego wpływu na 
sytuacj  zdiagnozowan  w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powi zania z innymi projektami  

Na terenie ORSż Powiatu S pole skiego 
dominuj cym problemem mieszka ców i 
przyczyn  korzystania z pomocy społecznej jest 
bezrobocie. Ten stan rzeczy ma odzwierciedlenie 
w sprawozdaniach gminnych o rodków pomocy 
społecznej, które w 2Ńń4 roku wskazały, e 
bezrobocie, które dotkn ło ogółem ńŃ4Ń rodzin w 
powiecie (6Ń,8% rodzin obj tych pomoc ). Brak 
pracy przekłada si  na problem ubóstwa, którego 
do wiadczyło 52 % rodzin, które zgłosiły si  do 
o rodków pomocy społecznej. Kolejnym 
dominuj cym czynnikiem przyznawania 
wiadcze  pomocy społecznej s  przyczyny 

zdrowotne, tzn. długotrwała choroba oraz cz sto 
powi zana z ni  niepełnosprawno ć. Rodziny w 
zetkni ciu z ubóstwem zmuszone s  cz sto do 
podejmowania trudnych wyborów pomi dzy 
rozpocz ciem lub kontynuowaniem leczenia, a 
konieczno ci  zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych. Problem długotrwałej lub 
ci kiej choroby wyst pił u 83Ń rodzin, natomiast 
niepełnosprawno ć dotyczyła 654 rodzin.  
żmina Kamie  Kraje ski charakteryzuje si  
niestety najwy szym odsetkiem osób obj tych 
pomoc  społeczn  spo ród pozostałych gmin (a  
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ń8,Ń4% w 2Ńń4r., przy redniej dla ORSż 
12,62%). 
W 2Ńń4r. na terenie ORSż odnotowano stop  
bezrobocia na poziomie 22%. Była ona znacznie 
wy sza od stopy bezrobocia w województwie 
(ń8,ń%) oraz w kraju (ń3,4%). Najwi cej osób 
pozostaj cych bez pracy to osoby w przedziale 
wiekowym 25-34 lata. Raport zawodów 
deficytowych i nadwy kowych za 2Ńń4 rok 
wykonany przez Powiatowy Urz d Pracy w 
S pólnie Kraje skim wskazał, e zawodami, na 
które lokalny rynek pracy wyra a najwi ksze 
zapotrzebowanie s Ś robotnik gospodarczy, 
pracownik fizyczny, sprzedawca, pracownik 
biurowy, stolarz, pracownik w sadownictwie, 
pracownik produkcyjny, murarz, szwaczka, 
meliorant, pracownik w ogrodnictwie, opiekun, 
pracownik w rolnictwie, robotnik budowlany, 
spawacz, monter, tapicer, betoniarz, lusarz, 
kierowca samochodu ci arowego, programista na 
tokarki. 
Najwi kszym zainteresowaniem cieszy si  
zatrudnienie w bran y produkcyjno-handlowej – 
ok. 75%. 
Konieczne jest podejmowanie działa  maj cych 
na celu aktywizacj  społeczn  osób wykluczonych 
lub zagro onych wykluczeniem społecznych, 
prowadz cych do ich wł czenia społecznego. 
Szczególnej uwagi wymaga grupa osób w wieku 
produkcyjnym, których aktywno ć wpływa na 
jako ć ycia osób od nich zale nych.  Aktywizacja 
społeczna powinna zmierzać w kierunku 
samodzielnego zdobycia zatrudnienia przez 
uczestników projektu (podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, przełamanie własnych barier, 
poprawa zdolno ci komunikacyjnych itp.). 
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na 
popraw  jako ci ycia osób zagro onych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 
Zakres programu wł czenia społecznego osób 
zagro onych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z terenu gm. Kamie  Kraje ski 
b dzie obejmował m.in.Ś 
- Kursy zawodowe dostosowane do potrzeb rynku 
pracy oraz indywidualnych mo liwo ci 
beneficjentów ostatecznych; 
- trening umiej tno ci z zakresu kompetencji 
kluczowych (m.in. komunikacja, negocjacje, 
organizacja czasu, autoprezentacja); 
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- wsparcie specjalistyczne np. doradztwo prawne, 
zawodowe, coaching. 
Liczba osób obj tych wsparciem mo e ulec 
zmianie. 
Projekt b dzie realizowany we współpracy z 
Powiatowym Urz dem Pracy. 
Wska nik produktuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych wsparciem w 
programie (osoby) – 35 
Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie (osoby) –3 
Wska nik rezultatuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 35 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukuj cych pracy 
po opuszczeniu programu – 35 
 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa  
Trwa uszczegóławianie zakresu projektu. 
Harmonogram realizacji przedsi wzi cia 
2017- zło enie wniosku o dofinansowanie zgodnie 
z harmonogramem konkursów 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

III kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV kw. 2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Pracownik socjalny 
52 389 45 26 
sekretariat@mgops.kamienkr.pl 
 

 
Fiszka Nr 15 

Nazwa projektu Klub Integracji Społecznej w S pólnie Kraje skim  
Beneficjent żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

662 882,35 
662 882,35 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 9 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
  99 432,35 - tj. 15% 
  563 450,00 - tj. 85% 
             0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

Nie wyst puje  
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Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klub integracji społecznej b dzie jednostk  
organizacyjn  pomocy społecznej, której 
zasadniczym celem b dzie udzielenie 
indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin 
pomocy w odbudowywaniu i  
podtrzymywaniu umiej tno ci uczestnictwa w yciu 
społeczno ci lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 
społecznych w miejscu zamieszkania oraz w 
podniesieniu kwalifikacji  
zawodowych. Pomoc  b dzie obj tych 45 osób 
bezrobotnych z terenu miasta i gminy oraz 45 osób 
z najbli szego otoczenia uczestników. B d  to 
osoby, które co najmniej przez 2 lata regularnie 
korzystaj  z pomocy społecznej. Uczestnictwo w 
KIS zawierać b dzie trzy elementyŚ 
-udział w warsztatach zwi zanych z nabywaniem 
umiej tno ci społecznych, jak komunikacja czy 
asertywno ć lub te  z poszukiwaniem pracy, 
-spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradc  
zawodowym, pracownikiem socjalnym, coachem,  
-ró nego rodzaju kursy edukacyjne. 
KIS b dzie si  znajdował w budynku OPS o pow. 
ok.100 metrów. 
Otwarty b dzie 5 dni w tygodniu przez 5 godzin 
dziennie. 
Źla w/w. projektu przeprowadzona b dzie analiza 
potrzeb realizacji projektu oraz analiza potrzeb 
rynku pracy. 
Przewidywane wska nikiŚ 
ń. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 45 os. 
2. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukuj cych pracy po 
opuszczeniu programu – 45 os. 
3.Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) - 10 os. 
4.  źfektywno ć społeczno-zatrudnieniowa 
osi gni ta dzi ki realizacji projektu – 26 osób. 
5. Liczba osób, która realizowała reintegracj  
zawodow  u pracodawców (4Ń%) – 18 osób. 
6. Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie - 5 os. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Źziałania zostan  wdro one po uzyskaniu 
dofinansowania 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

II kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji IV kw. 2018 
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projektu   
Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e-mail 

 
Izabela Fröhlke 
Źyrektor O rodka Pomocy Społecznej w S pólnie 
Kraje skim 
52 388 84 50/52 388 84 51 
ops@ops-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 16 

Nazwa projektu Program Aktywizacja i Integracja -Nowy Start 
Beneficjent żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

108 680,00  
108 680,00  
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 9i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
  16 302,00 – 15 % 
  92 378,00 – 85 % 
  0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

 
Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt zakłada w latach 2Ńń6-2Ń2Ń obj cie 
wsparciem w ramach programu Aktywizacja i 
Integracja we współpracy z PUP w S pólnie Kraj. 
obj cie wsparciem aktywizacji społecznej i 
zawodowej 70 osób bezrobotnych z terenu gminy 
S pólno Kraj., dla których jest ustalony profil 
pomocy III, korzystaj cych z pomocy społecznej, 
realizuj cych kontrakt socjalny.  
Źziałania w zakresie aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych s  realizowane przez PUP w ramach 
prac społecznie u ytecznych, wymiarze ńŃ godzin 
tygodniowo. żmina jest zobowi zana do 
partycypowania w kosztach wynagrodzenia za 
wiadczenie w/w prac w wysoko ci 4Ń% ich kosztu. 

Zakłada si , e przez 5 lat b dzie to ł czny koszt 
22.68Ń złotych.  
Jednak e nale y mieć na uwadze równie  działania 
w zakresie integracji społecznej bezrobotnych 
słu ce kształtowaniu aktywnej postawy w yciu 
społecznym i zawodowym, które mog  być 
realizowane w szczególno ci poprzez: 
1) grupowe poradnictwo specjalistyczne, 
2) warsztaty trenerskie i grupy wsparcia,  
w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. 
Źziałania te mog  być realizowane przez O rodek 
Pomocy Społecznej i s  finansowane ze rodków 
bud etowych gminy i mog  być współfinansowane 
ze rodków źuropejskiego Żunduszu Społecznego. 
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Stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobow  
grup  bezrobotnych nie mo e przekroczyć 7Ń 
zł/godz. Szacowany koszt zaj ć grupowych wynosi 
56.ŃŃŃ zł, natomiast koszt indywidualnego 
wsparcia dla 70 bezrobotnych np. coacha, trenera 
pracy wynosi 3Ń.ŃŃŃ zł.  
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 
2 miesi ce.  W trakcie realizacji PAI, doradca 
klienta sprawuj cy bezpo redni  opiek  nad 
bezrobotnym, na bie co monitoruje jego sytuacj  i 
post py w realizacji uzgodnionych działa . Po 
zako czeniu Programu Aktywizacja i Integracja 
PUP mo eŚ 
ń) podj ć decyzj  o ponownym skierowaniu 
bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja 
i Integracja, jednak nie dłu ej ni  ł cznie na okres 
do 6 miesi cy albo 
2) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z 
o rodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy na zasadach 
okre lonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 
albo 
3) ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku 
zmiany profilu niezwłocznie dostosować 
indywidualny plan działania i przedstawić 
bezrobotnemu propozycj  pomocy okre lon  
w ustawie. 
Źla w/w. projektu przeprowadzona b dzie analiz  
potrzeb realizacji projektu oraz analiz  potrzeb 
rynku pracy. 
Przewidywane wska nikiŚ 
1. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 70 os. 
2. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukuj cych pracy po 
opuszczeniu programu – 25 os. 
3. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) - 20 os. 
4. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych 6 miesi cy 
po opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) - 20 os. 
5.Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych wsparciem w 
programie – 70 os. 
6.Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie - 5 os. 
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Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 
 

Źziałania zostan  wdro one po zawarciu 
porozumienia w sprawie realizacji PAI z PUP.  

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

I. kwartał 2Ńń7 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV. kwartał 2Ńń8 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e-mail 

 
Izabela Fröhlke 
Źyrektor O rodka Pomocy Społecznej                       
w S pólnie Kraje skim 
52 388 84 50/52 388 84 51 
ops@ops-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 17 
Nazwa projektu WsparcieAktywizacjaRozwój 
Beneficjent  Powiat S pole ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

440 000,00 
440 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  9 PI 9i, PI 9iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne ń5% - 66 000,00 
rodki źŻS – 85% - 374 000,00 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy- usługi w zakresie pomocy 
społecznej wiadczone przez podmioty 
publiczne w ramach systemu pomocy 
społecznej, co do zasady nie stanowi  
wiadczenia usług w rozumieniu art. 5Ń 

TWE, zatem pomoc udzielana ze rodków 
publicznych nie stanowi pomocy publicznej 
w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE . 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 

Celem projektu jest: aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym realizowana 
poprzez doradztwo zawodowe, treningi 
kompetencji, kursy zawodowe, szkolenia, 
poradnictwo, sta e zawodowe organizowane 
dla osób wymagaj cych wsparcia. 
W celu realizacji zada  postawionych przed 
pomoc  społeczn  na poziomie społeczno ci 
lokalnej, jak i na poziomie rodziny i 
jednostki konieczne jest wprowadzenie 
niekonwencjonalnych form pomocy, które 
przyczyni  si  do stworzenia realnych 
warunków rozwoju. Projekt obejmie 
wsparciem osoby, rodziny, zamieszkuj ce na 
terenie czterech gmin tj. S pólno Kraje skie, 
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Wi cbork, Kamie  Kraje ski i So no 
poło onych w obszarze powiatu, które 
znalazły si  w trudnej sytuacji yciowej i s  
zagro one wykluczeniem społecznym.                    
Źo grup szczególnie zagro onych 
wykluczeniem mo na zaliczyć przede 
wszystkimŚ osoby niepełnosprawne, które 
borykaj  si  z chorob , problemami z 
wej ciem na otwarty rynek pracy i brakiem 
wiary we własne mo liwo ci, 
usamodzielniaj cych si  wychowanków z 
pieczy zast pczej, którzy s  zagro eni 
wykluczeniem społecznym a cz sto nie mog  
liczyć na pomoc rodziny naturalnej oraz 
niektórych rodziców zast pczych. Osoby te 
nale y wyposa yć w umiej tno ci i 
narz dzia, które pozwol  na zmian  ich 
sytuacji yciowej. Źziałania przewidziane w 
projekcie b d  odpowiadać na główne 
problemy, z którymi borykaj  si  ON, 
rodziny zast pcze oraz usamodzielniaj cy si  
wychowankowie pieczy zast pczej. 
Zaproponowane wsparcie przewiduje 
zdobycie nowych kwalifikacji i umiej tno ci 
pomagaj cych przełamać bariery osobiste 
zwi zane z brakiem motywacji, wiary we 
własne siły i mo liwo ci, a tak e 
zwi kszaj ce szans  na podj cie 
zatrudnienia. Projekt musi zakładać 
cało ciowe wsparcie w zwi zku z tym 
zaplanowane działania b d  ró norodne. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
Projekt w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w I edycji obejmie działaniami 
24 osoby w tym 2Ń osób niepełnosprawnych, 
2 rodziców zast pczych oraz                                             
2 usamodzielniaj cych si  wychowanków 
pieczy zast pczej w okresie od maja 2Ńń7r. 
do grudnia 2018r. oraz w ramach II edycji 24 
osoby w tym 2Ń osób niepełnosprawnych, 2 
rodziców zast pczych oraz 2 
usamodzielniaj cych si  wychowanków 
pieczy zast pczej  w okresie od kwietnia 
2019r. do grudnia 2020r. 
Zostan  wykorzystane nast puj ce 
instrumenty aktywnej integracji: 
ń. Trening kompetencji społecznych – 
polegaj cy na rozwijaniu umiej tno ci 
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interpersonalnych w yciu osobistym. W 
ramach I  i II edycji uczestnicy zostan  
podzieleni na dwie grupy po ń2 osób i b d  
uczestniczyć w treningu przez 8 m-cy 1 raz 
w m-cu po 5 godz. dla ka dej grupy. 
2. Doradztwo zawodowe- okre lenie cie ki 
zawodowej i predyspozycji osoby w celu 
dostosowania sta u do mo liwo ci 
uczestnika projektu. Spotkania grupowe b d  
odbywać si  w I  i II edycji w dwóch  
grupach po 12 osób przez okres 4 m-cy 1 raz 
w miesi cu dla ka dej grupy po 3 godz. oraz 
indywidualne 2 spotkania dla ka dej osoby 
po 2 godz. 
3. Uzupełnienie wykształcenia – forma 
b dzie skierowana do wybranych osób, które 
b d  wymagały dalszej edukacji. Planuje si , 
e wsparciem zostanie obj tych 4 

uczestników tj. 2 osoby w I edycji i 2 osoby 
w II edycji.  
4. Kursy zawodowe - zdobycie nowych 
kompetencji i umiej tno ci zawodowych. 
Uczestnicy w I edycji: pa dziernik 2017r. – 
lipca 2018r.; i w II edycji: pa dziernik 2019r.                     
– lipca 2020r. b d  uczestniczyć w kursach 
zawodowych, które zostan  wybrane zgodnie        
z predyspozycjami zawodowymi 
uczestników. 
5. Sta e zawodowe - uzyskanie 
do wiadczenia zawodowego. Źla 8 osób z I 
edycji i 8 osób z II edycji zostanie 
zorganizowany 5 miesi czny sta  zawodowy. 
W sta ach b d  brały udział wybrane osoby 
przede wszystkim te, które nie posiadaj  
zatrudnienia. 
Zarz dzanie projektem  
Kadra zarz dzaj ca (I edycja maj 2017r. – 
grudnia 2Ńń8r. II edycja kwiecie  2Ńń9r. – 
grudnia 2020r.): tj. koordynator projektu, 
ksi gowy projektu, (przydzielenie 
obowi zków  w ramach dodatków do 
wynagrodze ).  
 
Przewidywane wska niki produktu i 
rezultatu:  
ń. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu na 
dzie  3ń.ń2.2Ń2Ńr. – 48 osób. 
2. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym poszukuj cych 
pracy po opuszczeniu programu –  10 osób. 
3. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu (ł cznie z 
pracuj cymi na własny rachunek) – 10 osób. 
4. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych 6 
miesi cy po opuszczeniu programu (ł cznie z 
pracuj cymi na własny rachunek) -6 osób. 
5. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych 
wsparciem w programie- 48 osób. 
6. Liczba osób z niepełnosprawno ciami 
obj tych wsparciem w programie- 40 osób.  

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Projekt gotowy do zło enia wniosku  
II kw. 2017r., I kw. 2019r.– rekrutacja 
uczestników, wyłonienie wykonawców 
umów, 
II kw. 2017r.-IV kw. 2020 r. – rzeczowa 
realizacja projektu (szkolenia, zaj cia, 
usługi), 
IV kw. 2020r. – finansowe rozliczenie 
projektu, 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznymŚ  
1. Trening kompetencji społecznych                
(I edycja: 06.2017r. – 01.2018r.; II edycja: 
05.2019r. – 12.2019r.) 
Etap 1: Realizacja grupowych warsztatów 
kompetencji społecznych,  
2. Doradztwo zawodowe (I edycja: 07.2017r. 
–10.2017r.; II edycja: 07.2019r. – 10.2019r.), 
źtap ńŚ wiadczenie usług indywidualnego 
doradztwa zawodowego; 
Etap 2: organizacja warsztatów grupowych 
3.Uzupełnienie wykształcenia (I edycja 
09.2017r. – 12.2018r.; II edycja 09.2019r. – 
12.2020r.) 
4.Kursy zawodowe (I edycja: 10.2017r. – 
07.2018r.; II edycja: 10.2019r. – 07.2020r.) 
Etap 1: Realizacja kursów zawodowych 
5.Sta  zawodowy (I edycjaŚ 08.2018r. – 
12.2018r.; II edycja: 08.2020r. – 12.2020r.) 
Etap 1: Znalezienie miejsc sta owych                
w lokalnych zakładach pracy ; 
źtap 2Ś Realizacja sta y zawodowychś 
6. Zarz dzanie projektem. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji II kw. 2017r.  
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projektu   
Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw. 2020r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
źl bieta Maziarz-Rudnik 
Dyrektor  
tel. 52 389 85 01 
e-mail: dyrektor@pcprwiecbork.pl 

 
Fiszka Nr 18 
Nazwa projektu Rozwój dost pno ci do usług opieku czych dla 

osób niesamodzielnych z terenu gminy Wi cbork  
Beneficjent żmina Wi cbork/  

Miejsko-żminny O rodek Pomocy Społecznej 
w Wi cborku 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

291 200,00 
291 200,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 9 iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

RPO WK-P 2014-2020 
rodki własne – 29120,00 – 10% 
rodki RPO - EFS- 247 520,00 – 85% 
rodki inneŚ wkład krajowyŚ ń4 56Ń,ŃŃ – 5% 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

W ramach projektu nie doszukano si  znamion 
pomocy publicznej. Beneficjent realizuje w ten 
sposób ustawowe zadanie z zakresu pomocy 
społecznej. Projekt nie wpłynie negatywnie na 
konkurencyjno ć na rynku Uź. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), 
tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt swym zasi giem obejmie miasto i gmin  
Wi cbork, tj. 13.4tys mieszka ców czyli obszar o 
jednym z najwy szych wska ników społeczno - 
gospodarczego zapó nienia w województwie 
kujawsko-pomorskim. żmina Wi cbork jest gmin  
miejsko-wiejsk  poło on , w zachodniej cz ci 
powiatu s pole skiego. Jest jedn  z 4 gmin 
powiatu. 
Przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat 
spowodowały degradacj  społeczno-kulturowo-
ekonomiczn  tego obszaru. Podejmowane działania 
maj  na celu odbudow  kapitału ludzkiego i 
społecznego. 
Zjawiska o charakterze demograficznym powoduj , 
i  gmina Wi cbork stoi przed wyzwaniami w 
obszarze aktywno ci społecznej osób starszych. 
żłównymi przyczynami korzystania tej grupy osób 
z pomocy OPS s Ś 

- długotrwała choroba i/lub 
niepełnosprawno ćś  

mailto:dyrektor@pcprwiecbork.pl
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- niski dochód, uniemo liwiaj cy 
zaspokojenie podstawowych potrzeb, 

- niski kapitał ludzki i społeczny w ród 
mieszka ców gminy ograniczaj cy pomoc 
s siedzk  czy wolontariat na rzecz tej grupy. 

 
Z danych „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
dla gm. Wi cbork na 2Ńń5r.” (dalej OZPS) 
wynika, i  na terenie gm. zamieszkuje ń7,63% osób 
w wieku poprodukcyjnym, tj. K:1.597; M:760. Wg 
danych  OPS za 2015 - 199 osób w wieku 
poprodukcyjnym skorzystało ze wiadcze  UPS 
(2014: 176 os.), z czego 78 osób korzysta ze 
wiadcze  długotrwale, s  to w głównej mierze 

osoby korzystaj ce z usług opieku czych oraz 
gor cych posiłków. 
W 2015 roku z pomocy w formie „usług 
opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania” skorzystało 70 osób, od 2 lat poziom 
wiadczenia usług si  nie zmienia, z danych 

posiadanych z OPS jest obecnie niewystarczaj cy 
(potwierdzenie: listy osób oczekuj cych na 
udzielenie usług). 
Potrzeba realizacji projektu wynika przede 
wszystkim z ograniczonej mo liwo ci wiadczenia 
usług (ograniczona kadra, niewydolno ć mobilna 
opiekunów), w szczególno ci na terenach 
wiejskich. 
 
W wyniku realizacji projektu planuje si  wiadczyć  
wsparcie na rzecz poprawy dost pu do usług 
opieku czych nad osobami starszymi, z 
niepełnosprawno ciami i niesamodzielnymi 
wiadczone w lokalnej społeczno ci obejmuj ce 

rozwój niestacjonarnych usług opieku czych 
wiadczonych w rodowisku, w tym: usługi 

opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze w 
miejscu zamieszkania, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 
Uzupełniaj co przewiduje si  działania 
ukierunkowane na podnoszenie umiej tno ci 
opiekunów faktycznych słu ce poprawie jako ci 
usług opieku czych (m.in.Ś kształcenie, 
poradnictwo). 
 
W ramach projektu, planuje si  realizacj , m.in.Ś  

1. usług opieku czych, w ramach pomocy 
s siedzkiej, obejmuj c  w szczególno ci 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 



 90 

yciowych (max. 12 osób); 
2. usług zwi zanych z podnoszeniem 

kompetencji i kwalifikacji osób 
bezpo rednio zaanga owanych w realizacj  
usług opieku czych poprzez uczestnictwo w 
kursach, szkoleniach (max 10 osób). 

 
Nadmienia si , i  preferowane b dzie wsparcie w 
ramach projektu do: 

1. osób niesamodzielnych; 
2. osób lub rodzin zagro onych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
do wiadczaj cych wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu wi cej ni  jednej z 
przesłanek okre lonych w art. 7 ustawy z 
dnia ń2 marca 2ŃŃ4 r. o pomocy społecznejś 

3. otoczenia osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

 
Wsparcie b dzie adresowane w pierwszej 
kolejno ci do osób z niepełnosprawno ciami i osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 
ń5Ń% wła ciwego kryterium dochodowego (na 
osob  samotnie gospodaruj c  lub na osob  w 
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku 
braku zgłosze  od w/w osób, z usług b d  mogły 
korzystać równie  inne osoby, po okre leniu 
specjalnego kryterium rekrutacji.  
Usługi oferowane b d  po przeprowadzeniu 
wywiadu rodowiskowego i wydaniu stosownej 
decyzji administracyjnej przez OPS w Wi cborku. 
 
Źziałania w projekcie ukierunkowane na 
kompleksowe wsparcie osób zagro onych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznymŚ 
ń.zwi ksz  dost pno ć usług społecznychś  
2.umocni  pozytywny wizerunek nowoczesnej PSś  
3.poszerz  współprac  mi dzyinstytucjonaln  na 
rzecz aktywnej integracji  
 
Zało enia projektowe wypełniaj  tre ci  zało eniaŚ 
1. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 
2. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – 
żospodarczego  Powiatu S pole skiego, 
3. Strategii Rozwi zywania Problemów 
Społecznych żminy Wi cbork na lata 2Ńń4-2021. 
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Wska nik rezultatu: 
Liczba wspartych w programie miejsc 
wiadczenia usług społecznych istniej cych po 

zako czeniu projektuŚ  
-warto ć bazowa wska nika – 0 (2019 r.) 
-warto ć docelowa wska nika – 8 (2020 r.) 
 
Wska nik produktuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych usługami 
społecznymi wiadczonymi w interesie ogólnym 
w programie: 
-warto ć bazowa wska nika – 0 (2019 r.) 
-warto ć docelowa wska nika – 22 (2020 r.) 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt znajduje si  na etapie planowania. 
HARMONOGRAM REALIZACJI 
PRZźŹSI WZI CIAŚ 
 
ZADANIź ńŚ RźALIZACJA USŁUż 
OPIźKU CZYCH (Ńń.2Ńń9 – 11.2020) 
źtap ńŚ opracowanie  i wdro enie dokumentów 
organizacyjnych 
źtap 2Ś działania rekrutuj ce opiekunów 
źTAP 3Ś wiadczenie usług opieku czych dla osób 
niesamodzielnych; 
 
ZADANIź 2Ś RźALIZACJA USŁUż DLA 
OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH  (I.2020 - 
XII.2020) 
źtap ńŚ wiadczenie usług ukierunkowanych na 
podnoszenie umiej tno ci rodzin i opiekunów osób 
starszych/niepełnosprawnych 
 
ZARZ DZANIź PROJźKTEM (I.2019 – 
XII.2020) 
źtap ńŚ Nadzór nad zespołem projektowym 
Etap 2: Prowadzenie Biura Projektu 
źtap 3Ś Monitoring post pu projektu 
źtap 4Ś Nadzór nad stron  finansow  projektu 
źtap 5Ś Opracowywanie i składanie wniosków o 
płatno ć 
źtap 6Ś Zarz dzanie ryzykiem 
Etap 7: Prowadzenie rekrutacji 
Etap 8: Organizacja form wsparcia 
źtap 9Ś Zastosowanie procedur wynikaj cych z pzp 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 I 2019 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

XII.2020 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat  
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projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

 
Izabela Szmaglinska 
Zast pca Źyrektora 
tel. 52 389 53 53 
izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl 

 
Fiszka Nr 19 
Nazwa projektu Centrum Usług Społecznych 
Beneficjent żmina Wi cbork/  

Miejsko-żminny O rodek Pomocy Społecznej 
w Wi cborku 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

941 176,48 
941 176,48 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 9 iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

RPO WK-P 2014-2020 
rodki własne – 94.117,65 – 10% 
rodki RPO - EFS- 800.000,01 – 85% 
rodki inneŚ wkład krajowyŚ 47.Ń58,82 – 5% 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

W ramach projektu nie doszukano si  znamion 
pomocy publicznej. Beneficjent realizuje w ten 
sposób ustawowe zadanie z zakresu pomocy 
społecznej. Projekt nie wpłynie negatywnie na 
konkurencyjno ć na rynku Uź. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), 
tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt swym zasi giem obejmie miasto i gmin  
Wi cbork, tj. ń3.4 tys mieszka ców czyli obszar o 
jednym z najwy szych wska ników społeczno - 
gospodarczego zapó nienia w województwie 
kujawsko-pomorskim. żmina Wi cbork jest gmin  
miejsko-wiejsk  poło on , w zachodniej cz ci 
powiatu s pole skiego. Jest jedn  z 4 gmin 
powiatu. 
Przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat 
spowodowały degradacj  społeczno-kulturowo-
ekonomiczn  tego obszaru. Podejmowane działania 
maj  na celu odbudow  kapitału ludzkiego i 
społecznego.  
Wg danych OPS w Wi cborku liczba rodowisk 
obj tych wiadczeniami pomocy społecznej na 
terenie gminy Wi cbork w 2Ńń4 roku liczyła 547 
rodzin skupiaj cych ń 556 osób co stanowi ok. 12 
% mieszka ców gminy (2Ńń3Ś ok.ń3%). W 
stosunku do roku 2Ńń3 nast pił niewielki spadek 
zarówno liczby rodzin obj tych pomoc  
(o 62 rodziny) jak i liczby osób w nich 
funkcjonuj cych (o ń93). W wi kszo ci 
gospodarstw o dochodach poni ej kryterium 
dochodowego, powodem a zarazem przyczyn  
ubóstwa jest bezrobocie, wyst puj ce a  w 5ń,ń3% 

mailto:izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl
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przypadkach ogółu gospodarstw domowych 
wymagaj cych pomocy. 
żrup  najbardziej nara on  na potrzeb  korzystania 
z pomocy społecznej, na terenie gminy jest grupa 
osób w wieku produkcyjnym (tj. 57,ń% ogółu 
korzystaj cych), natomiast 34,2% ogółu osób jest w 
wieku przedprodukcyjnym, najmniejsz  grup  osób 
stanowi  osoby w wieku poprodukcyjnym, tj. 8,7%. 
W grupie osób w wieku produkcyjnym, tylko 18% 
jest zatrudnionych na umow  o prac , pozostałe 
osoby s  osobami bezrobotnymi lub nieaktywni 
zawodowo. W grupie wiadczeniobiorców w wieku 
produkcyjnym najwi cej jest osób bezrobotnych 
(45% ogółu osób w wieku produkcyjnym). Warto 
zwrócić uwag , e wi kszo ć z tych osób nie 
posiada prawa do pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych. To równie  oznacza, e w ród osób 
bezrobotnych najwi cej jest długotrwale 
bezrobotnych. 
Projekt przewiduje utworzenie Centrum Usług 
Społecznych (dalej: CUS), którego celem b dzie 
zwi kszenie dost pno ci usług społecznych w 
szczególno ci usług opieku czych dla osób 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 
W wyniku utworzenia CUS planuje si  wiadczyć  
wsparcie na rzecz poprawy dost pu do usług 
opieku czych nad osobami niesamodzielnymi, w 
tym starszymi i z niepełnosprawno ciami  
wiadczone w lokalnej społeczno ci, obejmuj ce 

utworzenie i rozwój oferty klubu samopomocy 
(jako „o rodka wsparcia” w rozumieniu ustawy o 
pomocy społecznej, zapewniaj cego dzienn  opiek  
dla osób niesamodzielnych). 
Uzupełniaj co w CUS planuje si  realizować 
działania ukierunkowane na podnoszenie 
umiej tno ci opiekunów faktycznych słu ce 
poprawie jako ci usług opieku czych. 
Oferowane usługi opieku cze przewiduj  
rozwini cie dost pno ci do usług opieku czych na 
bazie klubu samopomocy, w szczególno ciŚ 

1. usług bytowych (pocz stunek, w tym 
gor cy posiłek)ś 

2. usług prozdrowotnych (ćwiczenia 
rekreacyjno-wspomagaj ce, konsultacje 
piel gniarskie, masa e relaksacyjne, aerobik 
dla seniorów/gimnastyka); 

3. usług wspomagaj cych i aktywizuj cych 
(warsztaty tematyczne, spotkania 
dyskusyjne, wsparcie psychologiczne, 
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organizacja czasu wolnego, spotkania 
duszpasterskie, gry towarzyskie, imprezy 
integruj ce (okoliczno ciowe) ze 
rodowiskiem lokalnymś wyjazdy 

edukacyjno-kulturalne; 
4. usług ukierunkowanych na podnoszenie 

umiej tno ci działa  wspieraj cych 
opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi (np. szkolenia, 
zaj cia praktyczne, poradnictwo, wymian  
do wiadcze  dla opiekunów faktycznych, 
zwi kszaj cych ich umiej tno ci w zakresie 
opieki nad osobami niesamodzielnym). 

Źo bezpo redniej realizacji usług zaanga owani 
b d  specjali ci legitymuj cy si  ró norodnymi 
kompetencjami, np.: psycholog, pedagog, terapeuta 

zajęciowy, pielęgniarka, specjalisty w zakresie 

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub innego 

zawodu dającego wiedzę i umiejętności 
pozwalające świadczyć określone usługi. 
W ramach działa  wspieraj cych opiekunów 
faktycznych w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi, w szczególno ci, planuje si  
organizować np. szkolenia, zajęcia praktyczne, 
poradnictwo, wymianę doświadczeń dla opiekunów 
faktycznych, zwiększających ich umiejętności w 
zakresie opieki nad osobami niesamodzielnym. 
Wsparcie b dzie adresowane w pierwszej 
kolejno ci do osób z niepełnosprawno ciami i osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 
ń5Ń% wła ciwego kryterium dochodowego (na 
osob  samotnie gospodaruj c  lub na osob  w 
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2ŃŃ4 r. o pomocy społecznej. W przypadku 
braku zgłosze  od w/w osób, z usług b d  mogły 
korzystać równie  inne osoby, po okre leniu 
specjalnego kryterium rekrutacji. 
Wszystkie usługi wiadczone b d  w utworzonym 
CUS. Żunkcjonowanie podmiotu b dzie wymagało 
wynaj cia pomieszcze  do realizacji działa  (w tym 
usług), zapewnienia odpowiedniej kadry (w tym 
specjalistów) jak równie  zakupu niezb dnego 
wyposa enia (cross finansing). 
W ramach CUS, funkcjonować b dzie klub 
samopomocy, wiadcz cy wsparcie podczas pobytu 
dziennego, przez min. 3 dni w tygodniu, w 
godzinach od 10-ń5 (ł cznie min. 5h/dziennie) dla 
max. 20 osób. Przewiduje si  równie  
zagwarantowanie: 
- przewozu uczestników projektu do/z Klubu; 
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- gor cy posiłek/ pocz stunek/ zakup materiałów 
niezb dnych do realizacji usług. 
Ł cznie planuje si , i  w trakcie trwania projektu z 
usług skorzysta 60 osób, którzy chocia  ńx 
skorzystaj  z usługi (rekrutacja ci gła, otwarta, 
miejsca krótkoterminowe do ko ca trwania 
projektu). Usługi oferowane b d  po 
przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego i 
wydaniu stosownej decyzji administracyjnej przez 
OPS w Wi cborku. 
Zaj ciami w Klubie koordynować b dzie Animator, 
bezpo rednio odpowiedzialny za organizacj  usług. 
Nadmienia si , i  preferowane b dzie wsparcie w 
ramach projektu do: 

1. osób niesamodzielnych; 
2. osób lub rodzin zagro onych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
do wiadczaj cych wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu wi cej ni  jednej z 
przesłanek okre lonych w art. 7 ustawy z 
dnia ń2 marca 2ŃŃ4 r. o pomocy społecznejś 

3. otoczenia osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

Źziałania w projekcie ukierunkowane na 
kompleksowe wsparcie osób zagro onych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznymŚ 
ń.zwi ksz  dost pno ć usług społecznychś  
2.umocni  pozytywny wizerunek nowoczesnej PSś  
3.poszerz  współprac  mi dzyinstytucjonaln  na 
rzecz aktywnej integracji  
Zało enia projektowe wypełniaj  tre ci  zało eniaŚ 
1. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 
2. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego  Powiatu S pole skiego, 
3. Strategii Rozwi zywania Problemów 
Społecznych żminy Wi cbork na lata 2Ńń4-2021. 
Wska nik rezultatuŚ 
Liczba wspartych w programie miejsc 
wiadczenia usług społecznych istniej cych po 

zako czeniu projektuŚ  
-warto ć bazowa wska nika – 0 (2016 r.) 
-warto ć docelowa wska nika – 1 (2019 r.) 
Wska nik produktuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych usługami 
społecznymi wiadczonymi w interesie ogólnym 
w programie: 
-warto ć bazowa wska nika – 0 (2016 r.) 
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-warto ć docelowa wska nika – 60 (2019 r.) 
Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt znajduje si  na etapie planowania. 
HARMONOGRAM REALIZACJI 
PRZźŹSI WZI CIAŚ 
ZADANIE 1: POWSTANIE CENTRUM 
USŁUż SPOŁźCZNYCH (Ńń.2Ńń7 – XII.2019) 
Etap 1: opracowanie dokumentów organizacyjnych 
źtap 2Ś wynaj cie sali/pomieszcze , dostosowanie i 
wyposa enie 
ZADANIE 2: FUNKOCJONOWANIE KLUBU 
SAMOPOMOCY  (I.2017 - XII.2019) 
źtap ńŚ wiadczenie usług opieku czych i/lub 
specjalistycznych usług opieku czych dla 
uczestników; 
źtap 2Ś wiadczenie usług ukierunkowanych na 
podnoszenie umiej tno ci rodzin i opiekunów osób 
starszych/niepełnosprawnych 
ZADANIź 3Ś WIADCZźNIź USŁUż 
SPOŁźCZNYCH WSPIźRAJ CYCH 
PROCźS AKTYWIZACJI SPOŁźCZNO-
ZAWODOWźJ DLA OSÓB ZAżRO ONYCH 
UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM 
SPOŁźCZNYM 
etap ńŚ usługi animacyjne wspieraj ce aktywno ć 
obywatelsk  z wykorzystaniem idei integracji 
mi dzypokoleniowejś 
etap 2Ś wiadczenie poradnictwa psychologicznego 
etap 3: wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie 
podniesienia kompetencji yciowych i umiej tno ci 
zawodowych, słu ce przezwyci aniu 
nieporadno ci yciowej osób zagro onych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia (w tym tzw. biednych pracuj cych)ś 
ZARZ DZANIź PROJźKTźM (I.2Ńń7 – 
XII.2019) 
Etap 1: Nadzór nad zespołem projektowym 
Etap 2: Prowadzenie Biura Projektu 
źtap 3Ś Monitoring post pu projektu 
źtap 4Ś Nadzór nad stron  finansow  projektu 
źtap 5Ś Opracowywanie i składanie wniosków o 
płatno ć 
źtap 6Ś Zarz dzanie ryzykiem 
Etap 7: Prowadzenie rekrutacji 
Etap 8: Promocja projektu 
Etap 9: Organizacja form wsparcia 
źtap ńŃŚ Zastosowanie procedur wynikaj cych z 
pzp 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 I 2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji XII.2019 
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projektu 
Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

 
 
Izabela Szmaglinska 
Zast pca Źyrektora 
tel. 52 389 53 53 
izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl 

 
 
 
Fiszka Nr 20 
Nazwa projektu Mój start w ycie zawodowe- 2017-2018 
Beneficjent  Powiat s pole ski/CKZiU Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

1 297 520,03 
1 297 520,03 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  ńŃ Pl ńŃ iv w powi zaniu z osi  6 PI ńŃ a 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne –  5% - 64 876,00 
rodki źŻS – 85% - 1 102 892,03 
rodki inne- 10 % - 129 752,00 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – Usługi edukacyjne wiadczone 
przez podmioty publiczne w ramach systemu 
o wiaty, co do zasady nie stanowi  wiadczenia 
usług w rozumieniu art. 50 TWE, z zatem pomoc 
udzielana ze rodków publicznych podmiotom 
wiadcz cym powy sze usługi nie stanowi 

pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 
TWE. 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Celem projektu jest rozwój kształcenia 
zawodowego we współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, obejmuj cy w 
szczególno ciŚ realizacj  dodatkowego wsparcia 
słu cego podnoszeniu, nabywaniu oraz 
uzupełnianiu wiedzy, umiej tno ci i kwalifikacji 
zawodowych, dostosowanego do potrzeb 
pracodawców, realizacj  wsparcia nauczycieli 
kształcenia zawodowego ukierunkowanego na 
doskonalenie umiej tno ci i kompetencji 
zawodowych, zwi zanych z nauczanym zawodem, 
oraz realizacja we współpracy z pracodawcami 
wysokiej jako ci sta y/praktyk zawodowych. 
Opis do Fiszki projektowej projektu pn.: „Mój 
start w ycie zawodowe 2Ńń7-2Ńń8”  
Zachodz ce zmiany w obszarze kształcenia 
zawodowego s  jednym z elementów 
strategicznego rozwoju, nie tylko kraju, ale tez 
całej Unii źuropejskiej. Przyj ta przez Uni  
strategia „źuropa 2Ń2Ń”, która okre la cele 

mailto:izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl
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rozwoju na najbli sze dziesi ciolecia, wskazuje na 
znacz c  rol  upowszechniania i zwi kszania 
atrakcyjno ci kształcenia i szkolenia zawodowego 
w podnoszeniu poziomu produkcji i zatrudnienia. 
Źostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb regionalnego rynku pracy i wykorzystanie 
zainteresowania młodzie y kształceniem 
zawodowym jest jednym z elementów, na których 
region mo e zbudować sw  przewag  
konkurencyjn . W wyniku przeprowadzonej 
analizy zdiagnozowano nast puj ce problemyŚ  
Niezadawalaj cy poziom zdawalno ci 
egzaminów zawodowych.  
Poziom jako ci nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych ORSG Powiatu 
S pole skiego mo na okre lić według 
zdawalno ci m.in egzaminów zawodowych.  Na 
terenie ORSż Powiatu S pole skiego w roku 
szkolnym 2Ńń3/2Ńń4 egzamin zawodowy zdało i 
otrzymało dyplomy potwierdzaj ce kwalifikacje 
zawodowe 127 z 185 wszystkich absolwentów, 
którzy przyst pili do egzaminu, co stanowi 
68,65%. W województwie kujawsko-pomorskim 
egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy 
potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe 4 774 z 7 
493 wszystkich absolwentów, którzy przyst pili 
do egzaminu, co stanowi 63,7Ń%. W całym kraju 
egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy 
potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe 76 482 z 
118 489 wszystkich absolwentów, którzy 
przyst pili do egzaminu, co stanowi 64,55%. 
Współprac  szkół i placówek prowadz cych 
kształcenia zawodowe z pracodawcami w 
zakresie kształcenia praktycznego, która 
obejmuje realizacj  praktycznych form nauczania, 
przede wszystkim w formie sta y. Współpraca 
szkół z pracodawcami umo liwia szkołom 
prowadz cym kształcenie zawodowe lepsze 
dostosowanie edukacyjnych profili do wymogów 
rynku pracy, który stawia przed absolwentami 
szkół wymagania praktycznych umiej tno ci, a 
tak e ułatwia płynne przej cie absolwentów do 
aktywno ci zawodowej i w pełniejszym zakresie 
sprostanie zawodowym wymogom oraz 
standardom.  
Niedostateczne przygotowanie uczniów do 
wej cia na rynek pracy  
Przejawiaj ce si  m.in. niskim poziomem 
umiej tno ci praktycznych ułatwiaj cych 
znalezienie zatrudnienia (doradztwo zawodowe, 
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przedsi biorczo ć) czy te  brakiem umiej tno ci 
interpersonalnych, umo liwiaj cych prawidłowe 
funkcjonowanie w miejscu pracy. Lekcje 
przedsi biorczo ci prowadzone s  we wszystkich 
Zespołach Szkól jedynie w zakresie 
podstawowym, w wymiarze 60 godzin -s  to 
zaj cia w formie teoretycznej. Źoradztwo 
zawodowe realizowane jest w ka dym Zespole 
Szkół w wymiarze jedynie 5 godz./tyg. w formieŚ 
spotka  indywidualnych z uczniem, oraz zaj ć 
grupowych realizowanych w klasach, podczas 
których udzielane s  informacje zwi zane z 
kierunkiem kształcenia w wybranym zawodzie, 
rynkiem pracy, podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych po zako czeniu nauki. Problematyka 
umiej tno ci interpersonalnych u uczniów 
poruszana jest w ograniczonym zakresie na 
zaj ciach z przedsi biorczo ci. W 3 Zespołach 
Szkół widzimy konieczno ć realizacji 
dodatkowych zawodowych zaj ć 
specjalistycznych powi zanych z profilem 
kierunkami kształcenia, które wzbogac  obecn  
ofert  oraz pozwol  uczniom poszerzyć 
umiej tno ci praktyczne, ułatwi  wej cie na rynek 
pracy i podnios  ich kwalifikacje. 
żrup  docelow  stanowić b d  uczniowie klas 
Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
CKZIU w Wi cborku, ZSP w S pólnie 
Kraje skim, ZSCKR w Sypniewie.  
Aby zapewnić najwy sz , jako ć kształcenia 
zawodowego szkoły musz  ci gle rozwijać 
infrastruktur  edukacyjn , w szczególno ci 
pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego, 
rozbudowywać ofert  zaj ć pozalekcyjnych oraz 
podnosić kwalifikacje i kompetencje nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. Potrzeby szkół 
zawodowych w zakresie rozwoju infrastruktury to 
przede wszystkim stworzenie nowych pracowni 
dydaktycznych b d  doposa enie istniej cych w 
sprz t pozwalaj cy na zwi kszenie udziału 
praktycznego kształcenia zawodowego. Szkoły 
widz  tak e potrzeb  rozwoju oferty zaj ć 
pozalekcyjnych, w zwi zku, z czym planuj  
zaj cia umo liwiaj ce uzyskanie nowych 
kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych, 
potwierdzonych stosownym certyfikatem (np. 
obsługa wózków widłowych, prawo jazdy 
kategorii B, kursy spawacza, barma skie, 
dekorowania potraw, zaj cia dydaktyczno-
wyrównawcze z przedmiotów zawodowych). 
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W ramach projektu podj te zostan  nast puj ce 
zadania: 
- rozwój kształcenia zawodowego poprzez 
realizacj  dodatkowych zaj ć pozalekcyjnych i 
Pozaszkolnych ukierunkowanych na 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 
umiej tno ci, kwalifikacji zawodowych oraz 
rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów 
szkół zawodowych powiatu s pole skiego 
ń)dodatkowe zaj cia dydaktyczno wyrównawcze 
przygotowuj ce do egzaminu zawodowego (3Ńh 
teorii lub zaj ć praktycznych (tizp)), 7 grup, 8 
osób w grupie, razem 56 osób, 2)dodatkowe 
zaj cia wyrównawcze przygotowuj ce do 
egzaminu zawodowego ( 60h (tizp)), 12 
grup, 8 osób w grupie, razem 96 osób , 3) zaj cia 
edukacyjne z zakresu przedsi biorczo ci (2Ńh 
(tizp)), 4 grupy, 10 osób w grupie, razem 40 osób , 
4)zaj cia indywidualnego doradztwa zawodowego 
(3h/osob )dla 4ń osób , 5) zaj cia z zakresu 
umiej tno ci interpersonalnych (3Ńh (tzip)), 5 
grup, ńŃ osób w grupie, razem 5Ń osób , 6) zaj cia 
specjalistyczne – kurs barma ski (4Ńh tizp)), 5 
grup, ńŃ osób w grupie, razem 5Ń osób, 7)zaj cia 
specjalistyczne - kurs obsługi kas fiskalnych 
(25h tizp)), 1 grupa, 10 osób w grupie, razem 10 
osób , 8) zaj cia specjalistyczne - kurs baristy 
(20h tizp)), 1 grupa, 10 osób w grupie, razem 10 
osób , 8)zaj cia specjalistyczne- tworzenie stron 
internetowych (60h tizp)), 1 grupa, 8 osób w 
grupie, razem 8 osób , 9) zaj cia specjalistyczne-
podstawy grafiki komputerowej CAD (40h tizp), 1 
grupa, 10 osób w grupie, razem 10 osób, 10) kurs 
wiza u i stylizacji paznokci (100h tizp)), 1 grupa, 
osób w grupie 10, razem osób 10, 
- wsparcie uczniów szkół zawodowych powiatu 
s pole skiego w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnie  zwi kszaj cych 
ich szanse na rynku pracy- 
w projekcie zaplanowano kurs: - operatora wózka 
widłowego 8 grup, liczba osób w grupie ńŃ, razem 
80 osób , - operatora koparko-ładowarki 2 grupy, 
liczba osób w grupie 10, razem 20 osób, - kurs 
spawania 3 grupy, liczba osób w grupie 10, razem 
30 osób, - kurs prawa jazdy kat. B 10 grup, 10 
osób w grupie, razem 100 osób, 
-realizacja wsparcia nauczycieli kształcenia 
zawodowego szkół zawodowych powiatu 
s pole skiego ukierunkowanego na 
doskonalenie umiej tno ci i kompetencji 



 101 

zawodowych, zwi zanych z nauczanym 
zawodem,- 3 nauczycieli uzyska dodatkowe 
kwalifikacje. 6 nauczycieli korzystaj cych z 
warsztatów i kursów uzyska dodatkowe 
kompetencje. 
- realizacja wysokiej jako ci sta y/praktyk 
zawodowych dla 105 uczniów szkół 
zawodowych powiatu s pole skiego we 
współpracy z pracodawcami. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatu: 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego obj tych wsparciem w programie, 
uczestnicz cych w kształceniu lub pracuj cych po 
6 miesi cach po uko czeniu nauki – 450 osób, 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystuj cych doposa enie zakupione dzi ki 
EFS – 6 szt. 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposa onych w sprz t i materiały dydaktyczne 
niezb dne do realizacji kształcenia zawodowego – 
6 szt., 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestnicz cych w sta ach i 
praktykach u pracodawcy – 105 osób  
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
Instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu [osoby]9 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu obj tych 
wsparciem w programie [osoby]9 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego, którzy podnie li, nabyli lub 
uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu 
programu192 
Liczba uczniów, którzy podnie li, nabyli lub 
uzupełnili umiej tno ci praktyczne po opuszczeniu 
Programu168 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnie li 
kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego 1 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Projekt -zło ony wniosekŚ 
I kw. 2017 r.– prace przygotowawcze (procedury 
przetargowe, nabór osób), 
I kw. 2017 r.-III kw. 2018 r. – rzeczowa realizacja 
projektu (szkolenia, zaj cia, zakupy, promocja, 
obsługa projektu) 
III kw. 2018 r. – finansowe rozliczenie projektu 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

01.02.2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 30.09.2018 r. 
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projektu   
Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Sławomir Kulpinski 
Źyrektor CKZiU w Wi cborku 
608675763 
slawomir.kulpinski@gmail.com 

 
Fiszka Nr 21 
Nazwa projektu Moja wiedza = mój sukces 
Beneficjent  CNJA EDUKACJA - WITOLŹ SZASZKIźWICZ SPÓŁKA 

JAWNA 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

3 192 750,43  
3 192 750,43  
0,00  

Priorytet inwestycyjny w 
ramach RPO 

PI 10i  

ródła finansowania projektuŚ 
rodki własne (bud et 

beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, 

WŻO , rodki bud etu pa stwa, 
województwa itp.) 

 
 
Wkład własny- 161 101,50 – 5% 
EFS- 2 713 837,86 – 85% 
0,00  
Wkład krajowy - 317 811,07– 10% 

Wyst powanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (max 2 
str. A4) 
- żłówne elementy składowe, 
wyró niane fazy projektu, 
podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na 
sytuacj  zdiagnozowan  w 
obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi 
projektami. 
 

żłówne elementy składoweŚ 
Projekt partnerski 3 gminŚ S pólno Kraje skie, Kamie  
Kraje ski, Wi cbork oraz Powiatu S pole skiego.   
Projekt pt.Ś „Moja wiedza = mój sukcesą realizowany b dzie na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat: 
s pole ski w okresie od Ńń.Ń2.2017 do 
3ń.Ń7.2Ńń8. żłównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i 
kompetencji kluczowych, wła ciwych postaw i umiej tno ci 
niezb dnych na rynku pracy i 
złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u ń743 uczniów (882 
ŹZ,86ń CH) ucz szczaj cych do szkół w żminachŚ Wi cbork, 
Kamie  Kraje ski, S pólno 
Kraje skie oraz w Powiecie S pole skim, w tym rozwini cie 
indywidualnego podej cia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz 
zrost kompetencji zawodowych u 157 nauczycieli (134 K,23 M) 
tych szkół. W ramach projektu zrealizowane b d  zaj ciaŚ 
rozwijaj ce (j.angielski, niemiecki, matematyka, informatyka, 
fizyka, biologia, chemia, geografia, przyroda), wyrównuj ce 
(j.angielski, niemiecki, matematyka, informatyka, fizyka, 
biologia, chemia, geografia, przyroda, matematyczno-
informatyczne, matematyczno-przyrodnicze), kółka (robotyka, 
koło nauk 
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przyrodniczych- ąMłodzi naukowcy-eksperymentuj  i badaj ą, 
kółko matematyczne ąMały Mistrz Matematycznyą, matem.-
przyrodnicze, matem.- 
informatyczne, biologiczno-chemiczne, zaj. interdyscyplinarne), 
zaj cia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w tym uczniów 
niepełnosprawnych oraz doradztwo zawodowe . Nauczyciele 
zostan  przeszkoleni w zakresieŚ wykorzystania technologii TIK 
w dydaktyce; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w 
celu podnoszenia jako ci nauczania przedmiotów cisłychś 
przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach 
projektu szkoły zostan  wyposa one w pomoce dydaktyczne i 
sprz t TIK niezb dny do prowadzenia nowoczesnych, 
innowacyjnych i efektywnych zaj ć. Źoposa one zostan  
pracownie szkolne oraz mi dzyszkolne pracownie biologiczno-
przyrodnicze. 
Zało one cele szczegółowe projektuŚ 
Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i 
kompetencji kluczowych, wła ciwych postaw i umiej tno ci 
niezb dnych na rynku pracy i złagodzenie zdiagnozowanych 
dysfunkcji u ń743 uczniów (882 ŹZ,86ń CH) ucz szczaj cych 
do szkół w żminachŚ Wi cbork, Kamie  Kraje ski, S pólno 
Kraje skie oraz w Powiecie S pole skim, w tym rozwini cie 
indywidualnego podej cia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz zrost kompetencji zawodowych 
u 157 nauczycieli (134 K,23 M) 
tych szkół, w okresie od 01.02.2017 do 31.07.2018. 
Przedstawiony cel zostanie osi gni ty poprzezŚ  
1-wzrost kompetencji i wiedzy u uczniów/nic zdolnych przez 
zrealizowanie zaj ć rozwijaj cych (j.angielski, niemiecki, 
matematyka, informatyka, fizyka, biologia, 
chemia, geografia, przyroda) i kółek (robotyka, koło nauk 
przyrodniczych- ąMłodzi naukowcy-eksperymentuj  i badaj ą, 
kółko matematyczne ąMały Mistrz Matematycznyą, matem.-
przyrodnicze, matem.-informatyczne, biologicznochemiczne, 
zaj. interdyscyplinarne)  
2-wzrost kompetencji i wiedzy u uczniów/nic słabszych przez 
zrealizowanie zaj ć wyrównuj cych (j.angielski, niemiecki, 
matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, 
przyroda, matematyczno-informatyczne, matematyczno-
przyrodnicze);  
3-rozwini cie u uczniów/nic wła ciwych postaw i umiej tno ci 
niezb dnych na rynku pracy przez zrealizowanie zaj ć z 
doradztwa zawodowego;  
4-zrealizowanie zaj ć dla uczniów/nic ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w tym ucz. niepełnosprawnych 
(zaj cia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne, terapia pedagogiczna);  
5-udoskonalenie umiej tno ć i kompetencji zawodowych 
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nauczycieli/lek;  
6-doposa enie szkół w pomoce dydaktyczne;  
7-doposa enie pracowni szkolnych (matemat, przyrod, bilogicz, 
fizycznych) oraz 4 mi dzyszkolnych pracowni 
biologiczno-przyrodniczych.  
Konieczno ć wzmocnienia kompetencji uczniów/nic, przez 
realizacj  dodatkowych zaj ć pozalekcyjnych wynika z 
przeprowadzonych diagnoz. Realizacja projektu podniesie 
atrakcyjno ć i jako ć oferty edukacyjnej szkół. Zaj cia 
prowadzone b d  z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy, 
Internetu, zakupionego doposa enia i pracowni 
szkolnych. Podczas prowadzenia zaj ć zastosowana zostanie 
metoda eksperymentu, co zach ci i zmotywuje uczniów/nice do 
pracy. Źiagnozy wykazały tak e konieczno ć obj cia wsparciem 
uczniów/nic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 
niepełnosprawnych i potrzeb  przygotowania młodzie y do 
wej cia na rynek pracy. Uzupełnieniem wsparcia uczniów/nic s  
szkolenia nauczycieli/lek. Wiedza przez nich zdobyta przyczyni 
si  do wzrostu atrakcyjno ci i efektywno ci zaj ć. 
Zaproponowane rozwi zania s  zgodne ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczniów/nic. Pozwol  one zniwelować barier  
geograficzn  i finansow  w dost pie do o wiaty. 
Przeprowadzenie, dodatkowych zaj ć jest konieczne w celu 
wsparcia i wyrównania szans uczniów/nic. 

ródłoŚ diagnozy szkół oparte o narz dzia nadzoru 
pedagogicznego, ankiety w ród uczniów, rodziców, opinie 
nauczycieli i wychowawców za ostatnie 3 lata szkolne. 
Fazy projektu: 
 konsultacje wewn trzne  (Ń3-04.2016) 
 konsultacje z rodzicami i uczniami   (04-05.2016) 
 ocena projektu 
 faza rekrutacji  (01-02.2017, 06-09.2017) 
 realizacja wsparcia (02.2017-06.2018), w tym: 
wyposa enie szkół w brakuj cy sprz t komputerowy oraz 
pracownie przedmiotowe  (02-03.2017), szkolenia dla 
nauczycieli (02-06.2017), szkolenia i wsparcie dla uczniów 
(02.2017 - 06.2018) 
- rozliczenie rezultatów projektu (06-07.2018) 
Uzasadnienie realizacji projektu: 
Zidentyfikowane na podstawie diagnoz szkolnych problemy 
podgrup w ramach grupy docelowejŚ ń. uczniowie szkół 
obj tych projektemŚ a. trudna sytuacja 
ekonomiczna cz ci rodzin (w zale no ci od szkoły ńń-27% 
uczniów), brak rodków na korzystanie z pozaszkolnej oferty 
edukacyjnej. Trudno ci rodzin ze 
sfinansowaniem wyposa enia szkolnego uczniów. Szkoła do 
której ucz szcza dziecko staje si  dla wi kszo ci uczniów 
jedynym ródłem wiedzy i miejscem 
rozwijania potencjału edukacyjnego. Na opisan  sytuacj  
dodatkowo nakłada si  cz ciowo (poza finansow ) tak e 
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bariera geograficzna w dost pie do pozaszkolnej edukacji. Cz ć 
uczniów mieszka w rejonach z dala od wi kszych o rodków 
miejskich, o słabo rozwini tej sieci poł cze  komunikacji 
publicznej, co powoduje, e dost p do innych ródeł wiedzy ni  
szkoła staje si  praktycznie niemo liwy. b. du e zró nicowanie 
w potrzebach i potencjale edukacyjnym uczniów, które przy 
realizacji programów szkolnych w du ych zespołach klasowych 
powoduje, ze zaj cia lekcyjne realizowane s  z du ym 
pomini ciem 
indywidualnych potrzeb i potencjału uczniów. Z konieczno ci 
zaj cia realizowane w szkołach adresowane s  do 
„uniwersalnego”, statystycznego ucznia i tym 
indywidualnych potrzeb i potencjału uczniów. Z konieczno ci 
zaj cia realizowane w szkołach adresowane s  do 
„uniwersalnego”, statystycznego ucznia i tym 
samym powoduj , e uczniowie uzdolnieni trac  
zainteresowanie przedmiotem poniewa  tre ci prezentowane na 
lekcjach s  dla nich zbyt banalne i nie 
pobudzaj  do my lenia. Zaj cia takie tak e nie rozwi zuj  
problemów uczniów przeci tnych/maj cych problemy z 
opanowaniem podstawy programowej, poniewa  poruszane na 
lekcjach tre ci nie odpowiadaj  na ich indywidualne 
zapotrzebowanie. W tym kontek cie umiej tno ć rozpoznawania 
i dostosowania 
metodyki realizacji zaj ć do indywidualnych potrzeb uczniów 
jest tak e problemem cz ci kadry pedagogicznej. c. 
obserwowane u uczniów i - na przestrzeni 
ostatnich trzech lat - pogł biaj ce si  zjawisko bierno ci, 
oczekiwania na gotowe rozwi zania. Uczniowie skonfrontowani 
z problemem prezentuj  raczej 
postawy zniech cenia, brak im ch ci rozwi zywania 
problemów. Zanika samodzielno ć w poszukiwaniu rozwi za , 
uczniom brak inicjatywy i kreatywno ci w 
rozwi zywaniu zada  przed nimi stawianych. Jednocze nie 
coraz mniejsza jest umiej tno ć twórczej współpracy z innymi. 
Zanik kompetencji społecznych 
niezb dnych do prawidłowo funkcjonowania we współczesnym 
społecze stwie i na współczesnym rynku pracy. d. u znacznej 
cz ci populacji uczniów (37%, 
wg. diagnoz 638 os. w grupie docelowej) obserwuje si  brak 
realistycznej oceny własnych mo liwo ci i potencjału w 
kontek cie dokonywanych wyborów cie ek 
edukacyjno-zawodowych uczniów. Wybory dalszej drogi 
kształcenia dokonywane s  cz sto w zupełnym oderwaniu nie 
tylko od własnych predyspozycji ale bez 
elementarnej wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach rynku 
pracy. Szkoły nie s  w stanie zapewnić uczniom stałej opieki w 
tym zakresie, pomimo podejmowanych wysiłków. Nadal 
wybory edukacyjno-zawodowe uczniów, w tym uczniów w 
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dokonywane s  
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głównie w oparciu o panuj ce „mody” oraz wybory popularnych 
kolegów i kole anek. e. na opisane powy ej problemy nakłada 
si  nieodpowiednie wyposa enie 
szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Analiza ilo ciowo-
jako ciowa wyposa enia szkół wskazuje, e zdecydowana 
wi kszo ć zaj ć realizowana jest 
metod  wykładu, a zaj cia w pracowniach z wykorzystaniem 
eksperymentu czy technik informatycznych stanowi  raczej 
wyj tek od reguły ni  reguł . Taki stan rzeczy dodatkowo 
wpływa negatywnie na efektywno ć realizowanych w szkołach 
zaj ć. Postulaty zwi kszenia wykorzystania pracowni oraz TIK 
płyn  od 
samych uczniów i ich rodziców. Tymczasem liczba i jako ć 
pomocy dydaktycznych w szkołach w znacznym stopniu 
odbiegaj  od potrzeb. Wynikaj ce ze 
zdiagnozowanych problemów działania pozytywne w ramach 
projektu: a) dobór typów wsparcia do zdiagnozowanych 
precyzyjnie potrzeb uczniów - realizacja 
zaj ć na miejscu, w szkołach do których ucz szczaj , w małych 
grupach, z jednoczesnym zapewnieniem dodatkowego odwozu 
po zaj ciach w projekcie dla 
uczniów zamiejscowych. b) osi ganie rzez uczestników 
kompetencji kluczowych w ramach IV etapów: staranny dobór 
grup zaj ciowych zgodnie z podobnymi 
potrzebami i potencjałem uczestników, przygotowanie na 
podstawie oszacowania potrzeb i potencjału programu (jako 
zestawu wiedzy oraz umiej tno ci i 
kompetencji) do zrealizowania w ka dej grupie wraz z 
opracowaniem testu pomiaru osi gni ć, weryfikacja wiedzy i 
wydanie certyfikatu. c) realizacja zaj ć z 
aktywnym i efektywnym wykorzystaniem metod rozwijaj cych i 
anga uj cych uczniówŚ metodyki opartej o eksperyment, prac  
w grupie, rozwój kreatywno ci, 
inicjatywno ci oraz samodzielno ci uczniów w poszukiwaniu i 
pozyskiwaniu wiedzy oraz wyci ganiu wniosków. d) Jak 
najszersze wykorzystanie TIK w realizacji zaj ć, w tym 
internetu (wg danych szkół ponad 95% gospodarstw domowych 
uczniów posiada dost p do internetu). 2. Zdiagnozowane 
problemy kadry 
pedagogicznej, w du ym stopniu s  analogiczne do problemów 
opisanych w odniesieniu do grup uczniowskich. Cz ci 
nauczycielek i nauczycieli zatrudnionych w szkołach obj tych 
projektem brak przede wszystkim niezb dnych kompetencji w 
nast puj cych obszarachŚ a) umiej tno ci wykorzystywania TIK 
(programów komputerowych, sprz tu, platform edukacyjnych, 
internetu) do przygotowania i prowadzenia zaj ć - szacowana 
grupa docelowa to 61 kobiet i 16 
m czyzn. b) umiej tno ci rozpoznawania indywidualnych 
potrzeb uczniów w zakresie doboru metod nauczania i uczenia 
si , typów pami ci uczniów oraz 
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dostosowywania programu i metod kształcenia do potrzeb 
uczniów - szacowana grupa docelowa to 23 nauczycielki. c) 
umiej tno ci innowacyjnego i ciekawego prowadzenia zaj ć z 
wykorzystaniem metody eksperymentu (przedmioty 
przyrodnicze) - szacowana grupa docelowa to 50 kobiet i 7 
m czyzn. 
Zdiagnozowane w szkołach obj tych projektem trudno ci 
wynikaj ce przede wszystkim zŚ 
 braku pozalekcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów, 
 braku oferty zaj ć rozwijaj cych zainteresowania z 

mo liwo ci  indywidualizacji pracy,   
 braku zach ty do podejmowania wysiłków edukacyjnych w 

rodzinach uczniów, 
 sytuacji finansowej rodzin oraz szkół obj tych planowanym 

projektem, 
 braku rozeznania uczniów w zakresie własnego potencjału, 

w tym w kontek cie potrzeb rynku pracy, 
 ograniczonych kompetencji nauczycieli w zakresie 

wykorzystania technik ICT w nauczaniu  
Powi zanie ze strategiami 
Realizacja projektu "Moja wiedza = mój sukces" jest zgodna ze 
ąStrategi  rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2020". Realizacja projektu 
przyczyni si  do poprawy dost pu do wysokiej jako ci edukacji 
oraz przygotuje uczniów/nice do wyzwa  i potrzeb rynku pracy. 
Źziałania podejmowane w 
projekcie tj. przeprowadzenie zaj ć dodatkowych dla 
uczniów/nic szkół powiatu s pole skiego, zakup pomocy 
dydaktycznych, sprz tu TIK, doposa enie pracowni szkolnych, 
przyczyni si  do poprawy jako ci kształcenia. Realizacja 
szkole  dla nauczycieli i podniesienie ich kompetencji, 
podwy szy jako ć prowadzonych zaj ć, a uzyskane przez nich 
kwalifikacje, pozytywnie wpłyn  na poziom kapitału ludzkiego. 
Realizacja zaj ć, przy wykorzystaniu pracowni 
przedmiotowych, przyczyni si  do rozwoju edukacji 
do wiadczalnej. Wsparcie w ramach projektu obejmie szkoły o 
najsłabszych wynikach edukacyjnych, przez co przyczyni si  do 
podniesienia poziomu wykształcenia. Powy sze działania s  
zgodne z Celem ąAktywne społecze stwo i sprawne usługią, 
Kierunki działa : Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania 
na wszystkich poziomach edukacji, Rozwój edukacji 
do wiadczalnej nauk cisłych na wszystkich poziomach 
kształcenia. Projekt jest zgodny z ąKujawsko-pomorskim 
programem rozwoju edukacjią, uj tym w Strategii. Ide  
programu jest zaplanowanie kompleksowych działa  maj cych 
na celu znacz c  popraw  jako ci kształcenia w placówkach 
wszystkich poziomów edukacji. Program ma rozwi zywać 
problem niskiej jako ci i poziomu wykształcenia, 
odzwierciedlanych przez wyniki testów i egzaminów na 
poszczególnych etapach kształcenia, a w konsekwencji – małej 
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zdolno ci społecze stwa do innowacyjno ci oraz niskiej 
konkurencyjno ci na rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni 
si  do poprawy dost pu do wysokiej jako ci edukacji, 
przygotuje uczniów/nice do wyzwa  i potrzeb rynku pracy oraz 
wpłynie na kształtowanie u uczniów/nic kreatywno ci, 
to samo ci i wykształci nawyki 
kształcenia si  przez całe ycie. 

Stan przygotowa  i 
harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Stan przygotowa Ś 
- wykonano profesjonalne, naukowe, wieloaspektowe diagnozy 
uwarunkowa  uzyskiwanych wyników sprawdzianu i egzaminu 
oraz badania kompetencji i ogranicze  uczniów, we wszystkich 
szkołach przewidzianych do udziału w projekcie (mi dzy 
innymi badania jako ci kształcenia, nakładów na edukacj , 
efektywno ci edukacji, kontekstów społecznych, wydatków 
ponoszonych przez rodziców itd. - wszystkich szkół gmin z 
terenu powiatu s pole skiego pt. „BźCKźR”, zrealizowane 
przez zespół naukowców Instytutu Bada  źdukacyjnych w 
Warszawie w latach 2012 – 2014); 
- sporz dzono raport z bada  oraz diagnoz z 3 lat pracy 
- wskazano kierunki niezb dnych zmian. 
Harmonogram realizacji: 
- patrz wyró nione wy ej fazy projektu. 

Przewidywany termin 
rozpocz cia realizacji projektu   

I. kw.2017 

Przewidywany termin 
zako czenia realizacji projektu   

III kw.2018 

Osoby mog ce udzielić 
informacji na temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Witold Szaszkiewicz 
Dyrektor CNJA Edukacja 
124310705 
biuro@cnja.com.pl 
oraz  
Grzegorz Pasierbski 
Przedstawiciel Regionalny CNJA Edukacja 
Tel. 605 069 231 
pasierbski@yahoo.com 

Fiszka Nr 22 
Nazwa projektu Przedszkole wsparciem dla maluchów 
Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski  
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

485 043,75  
485 043,75 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 10 i 
ródła finansowania projektu 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (źŻRR, źŻS)  

 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.)  

 
72 756,00 
412 043,75 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie W ramach projektu nie doszukano si  znamion 

mailto:biuro@cnja.com.pl
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(krótka analiza). pomocy publicznej. Beneficjent realizuje w ten 
sposób ustawowe zadanie z zakresu edukacji 
publicznej. Projekt nie wpłynie negatywnie na 
konkurencyjno ć na rynku Uź. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), 
tj.  
 żłówne elementy składowe, wyró niane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontek cie jego wpływu na 
sytuacj  zdiagnozowan  w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powi zania z innymi projektami  
Wska niki produktu i rezultatu 

Jednym z głównych wyzwa  i potrzeb w zakresie 
rozwoju edukacji przedszkolnej jest podniesienie 
stopnia jej upowszechniania oraz zapewnianie 
równego dost pu do dobrej jako ci wczesnej 
edukacji elementarnej. Przedszkole jest pierwszym 
etapem edukacji dziecka. Stanowi podbudow  
szkoły i jednocze nie słu y wyrównywaniu szans 
edukacyjnych przyszłego ucznia. Obecnie udział 
dzieci w wychowaniu przedszkolnym nie ogranicza 
si  do realizacji obowi zku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. Od ń wrze nia 
2Ńń6r. prawo do przedszkola b d  miały wszystkie 
6, 5 i 4-latki, natomiast od ń wrze nia 2Ńń7r. 
wszystkie dzieci 3-letnie. W 2016r. w Gminie 
Kamie  Kraje ski mieszkaŚ 4Ń 6-latków, 47 5-
latków, 78 4-latów oraz 66 3-latków, co stanowi 
231 dzieci.  Celem edukacji wczesnoszkolnej jest 
wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, 
emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i 
estetycznym. Uczestnictwo w wychowaniu 
przedszkolnym wpływa korzystnie na rozwój 
dzieci. 
Podstawowe potrzeby placówek skupiaj  si  na 
kwestiach generowania nowych miejsc 
przedszkolnych oraz poprawy jako ci 
wiadczonych usług edukacyjnych. 

Celem projektu jest zwi kszenie dost pno ci do 
edukacji przedszkolnej poprzez rozwój istniej cych 
przedszkoli. Wa ne jest, aby przedszkole było 
zorganizowane w miejscu zamieszkania dziecka lub 
innym mo liwie najbli szym miejscu. Najlepiej 
gdyby droga z domu do przedszkola nie 
przekraczała 3 km. Na terenie gminy Kamie  
Kraje ski funkcjonuj  obecnie 3 publiczne 
placówki wychowania przedszkolnego, które 
zapewniaj  ń29 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat(r. 
szk. 2015/16). W roku szkolnym 2016/17 
potrzebować b dziemy ok. ń5Ń msc. 
przedszkolnych. B dziemy chcieli utworzyć 
dodatkowy oddział przedszkolny w Kamieniu 
Kraje skim. 
Projekt dotyczy wsparcia istniej cych publicznych 
placówek wychowania przedszkolnego: 
- Przedszkola Samorz dowego w Kamieniu 
Kraje ski (w tym oddział zamiejscowy Płociczu);  
- Oddziałów przedszkolnych w Szkole 
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Podstawowej w Źu ej Cerkwicy (w tym oddział 
zamiejscowy w Ź brówce) i Zamartem. 
Poprawa jako ci wiadczonych usług oraz 
zapewnienie dost pno ci miejsc przedszkolnych 
nast pi m.in. poprzezŚ 
- organizacj  zaj ć z rytmiki, j zyka angielskiegoś 
- zaj cia logopedyczne i wyrównywanie szans 
dzieci niepełnosprawnychś 
- zaj cia ze zdrowego od ywiania si ś 
- organizacj  zaj ć udzielania I pomocy 
przedmedycznej;  
- doposa enie oddziałów przedszkolnych w 
materiały pomocnicze i dydaktyczne do 
prowadzenia zaproponowanych zaj ć 
dydaktycznych; 
- modernizacj  placów zabaw dla dzieci w wieku 3-
6 (nieodł czny element procesu rozwoju dziecka – 
rozwój fizyczny, zabawa z rówie nikami)ś 
- zapewnienie kadry wychowania przedszkolnego; 
W ramach projektu przeprowadzone zostan  
równie  działania w zakresie wsparcia nauczycieli i 
innych pracowników pedagogicznych 
ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub 
kwalifikacji: 
- do nauczania rytmiki; 
- do nauczania j. angielskiego w przedszkolu; 
- do wsparcia dzieci autystycznych; 
- edukacji sensorycznej i ruchowej. 
 
 
Wska niki produktu kluczoweŚ  
Liczba dzieci obj tych w ramach programu 
dodatkowymi zaj ciami zwi kszaj cym ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 184 osoby 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 25 szt. 
Liczba nauczycieli obj tych wsparciem w 
programie – 8 osób 
Wska niki produktu – własne wnioskodawcy: 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 25 szt. 
Liczba dzieci obj tych w ramach programu 
dodatkowymi zaj ciami zwi kszaj cymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 184 osoby 
Liczba dzieci niepełnosprawnych obj tych 
wsparciem (w tym autystycznych) – 1 osoba 
Liczba dzieci obj tych wsparciem w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju – 2 osoby 
Źzieci wymagaj ce podniesienia poziomu 
komunikowania si  poprzez zaj cia logopedyczne – 
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108 osób 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 
osóc 
 
Wska niki rezultatu kluczowe:  
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 
osób 
Wska niki rezultatu – własne wnioskodawcyŚ 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 25szt. 
Liczba dzieci obj tych w ramach programu 
dodatkowymi zaj cia zwi kszaj cymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 184 
Liczba dzieci niepełnosprawnych obj tych wsparcie 
(w tym autystycznych) – 1 osoba 
Liczba dzieci obj tych wsparciem w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju – 2 osoby 
Źzieci wymagaj ce podniesienia poziomu 
komunikowania si  poprzez zaj cia logopedyczne – 
108 osób 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 
osób 
 
Projekt jest komplementarny do zrealizowanego ze 
rodków źŻS w latach 2Ńń3-2Ńń5 projektu „Źajmy 

szans  maluchom”. 
Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa  
Źnia 2ń.ńŃ.2Ńń6r. zło ono wniosek o 
dofinansowanie. 
Harmonogram: 
1) 01.07.2017-31.08.2017 – rekrutacja 
2) 01.07.2017-30.09.2017 – adaptacja do potrzeb 
utworzenia ń oddziału przedszkolnego w 
Przedszkolu Samorz dowym w Kamieniu 
Kraje skim i jego funkcjonowanie w zakresie 
podstawy programowej w okresie od 01.07.2017-
30.06.2018 
3) 01.08.2017-30.06.2018 – wsparcie dziecka 
niepełnosprawnego z autyzmem w okresie od 
01.09.2017 do 30.06.2018 
4) 01.08.2017-30.06.2018 – wsparcie dzieci ze 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w okresie od 
01.09.2017 do 30.06.2018 
5) 01.08.2017-30.06.2018 – realizacja zaj ć 
dodatkowych edukacyjno-wychowawczych i 
opieku czych dla ń84 dzieciś liczba nauczycieli, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
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kompetencje po opuszczeniu programu 
6) 01.10.2017-30.06.2018 – podniesienie 
kwalifikacji i nabycie kompetencji przez 
nauczycieli przedszkoli w okresie od 01.09.2017 do 
30.06.2018r. 
 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

III kw.2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kw.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Urszula Brycka 
Źyrektor Miejsko żminnego Zespołu Usług 
O wiatowych w Kamieniu Kraje skim 
Tel. 52 389 45 37 
mgzuo_kamienkrajenski@op.pl 
Joanna Miotk 
Samodzielny referent w MGZUO w Kamieniu 
Kraje skim 
Tel.52 389 45 37 
sekretariat_mgzuo@op.pl 
 

 
Fiszka Nr 23 

Nazwa projektu Wsparcie istniej cych przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych w celu poprawy jako ci 
wiadczonych usług w zakresie wychowania 

przedszkolnego 
Beneficjent żmina Wi cbork 

 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 101 094,85 
1 101 094,85 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 10 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

własne - 165 164,23 
EFS - 935 930,62 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione 
s  jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 
- jest przyznawane przez Pa stwo lub pochodzi ze 
rodków pa stwowychś 

- udzielane jest na warunkach korzystniejszych ni  
oferowane na rynku; 
- ma charakter selektywny; 
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencj  oraz 
wpływa na wymian  handlow  mi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie charakter 
lokalny, zatem nie przyczyni si  do zakłócenia 

mailto:mgzuo_kamienkrajenski@op.pl
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konkurencji ani nie wpłynie na wymian  handlow  
pomi dzy Pa stwami Członkowskimi Uź. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

W wyniku analizy potrzeb przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach zdiagnozowano 
nast puj ce barieryŚ 
ń. Brak wystarczaj cej liczby miejsc dla 
przedszkolaków   
- fluktuacje w zakresie ustawowego wieku 
szkolnego oraz obni enie wieku przedszkolnego 
skutkuj  konieczno ci  tworzenia nowych miejsc w 
przedszkolach 
2. Brak rodków finansowych na realizacj  oferty 
zaj ć oraz na transport (dowóz na zaj cia)Ś 
- j zykowych oraz dodatkowych, w tym 
popołudniowych, 
- indywidualnych / specjalnych z zakresu pomocy 
psych.-pedagog oraz uwzgl dniaj cych specjalne 
potrzeby edukacyjne przedszkolaków. 
-brak dost pu do szeroko poj tej kultury (kino, 
teatr, muzeum, centra naukowe itp.) 
3. Brak wystarczaj cej liczby specjalistów 
Specjalistów do zaj ć z dziećmi wymagaj cymi 
wsparcia specjalnego (psycholog, logopeda, 
socjoterapeuta, oligofrenopedagog, itp.) oraz 
instruktorów (rytmika, taniec, gimnastyka 
korekcyjna). 
Brak rodków na zatrudnienie nauczycieli 
wspomagaj cych i/lub asystentów.  
4. Niewystarczaj ce umiej tno ci nauczycieli 
Źotyczy umiej tno ci: 
- z zakresu metod innowacyjnych oraz 
aktywizuj cych ,  
- z zakresu metod i form pracy z uczniem ze 
specyficznymi trudno ciami (dzieci autystyczne) 
5. Zaplecze przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
- zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu 
dzieci w przedszkolu (wymogi p-po )ś 
- brak w przedszkolach wystarczaj cego 
wyposa enia i pomocyś braki te szczególnie 
zauwa alne s  w zakresieŚ certyfikowanych 
pomocy dydaktycznych, mebli, tablic 
interaktywnych oraz w zakresie doposa enia 
placów zabaw w bezpieczne (certyfikowane) 
urz dzeniaś 
Cele projektu 
Tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w funkcjonuj cych o rodkach 
wychowania przedszkolnego i zakładanie nowych 
o rodków wychowania przedszkolnego na skutek 
zmian w przepisach w zakresie obni ania wieku 
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przedszkolnego oraz podwy szania wieku 
szkolnego (6-latki zostaj  w przedszkolach). 
Wsparcie istniej cych/funkcjonuj cych przedszkoli/ 
oddziałów przedszkolnych w celu poprawy jako ci 
wiadczonych usług w zakresie wychowania 

przedszkolnego. 
Poprawa efektów wychowania przedszkolnego w 
celu zwi kszenia szans edukacyjnych, co zwi zane 
jest z obni eniem wieku, z uwzgl dnieniem 
przedszkolaków o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
źfektywniejsze przygotowanie dzieci do podj cia 
nauki w szkole poprzez zwi kszenie liczby godzin 
j. angielskiego. 
Zmniejszenie ró nic w jako ci usług edukacyjnych 
pomi dzy du ymi o rodkami miejskimi i małymi 
gminami poprzez efektywniejsze przygotowanie 
dzieci do podj cia nauki w szkole. 
Podniesienie wiadomo ci rodziców na temat 
korzy ci wynikaj cych z edukacji przedszkolnej. 
Nabycie kwalifikacji i podniesienie kompetencji 
nauczycieli poprzez udział w szkoleniach. 
Cel perspektywiczny: wyrównanie szans 
edukacyjnych, tj. zmniejszenie dysproporcji w 
osi gni ciach edukacyjnych oraz podniesienie 
jako ci procesu kształcenia uczniów żminy 
Wi cbork. 
Grupa docelowa 
Projekt obejmie przedszkolaków z terenu Gminy 
Wi cbork, tj.Ś 
- ń przedszkole (w Wi cborku z oddziałem w 
Sypniewie i Borzyszkowie) oraz 4 oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych (W 
Jastrz bcu, P perzynie, Runowie i Zakrzewku) 
- Zespół Wychowania Przedszkolnego w 
P perzynie,  
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszy skiego w Wi cborku 
- ok. 255 przedszkolaków, 
- ok. 25 nauczycieli. 
Realizacja zaplanowanych działa  
1.Tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków w 
placówkach funkcjonuj cych ś 
2.Zakładanie nowych o rodków wychowania 
przedszkolnego; 
3.Realizacja zaj ćŚ 
Zajęcia rozwijające: 
Zaj cia pantomimy dla 24 osobowej grupy dzieci 
– realizowane 2h/tyg. 
Zaj cia „Mały naukowiec” dla 15 osobowej grupy 
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dzieci – realizowane 1h/tyg. 
Zaj cia plastyczne dla 83 osób realizowane w 6 
grupach 7h/tyg. 
Zaj cia teatralne dla 30 uczniów realizowane w 2 
grupach 2h/tyg. 
Zaj cia rozwijaj ce komunikacj  w j zyku 
obcym nowo ytnym dla 114 uczniów – 
realizowane w 11 grupach 13h/tyg. 
Zaj cia popołudniowe dla dzieci 3 i 2 letnich dla 
12 dzieci realizowane w 1 grupie 4h/tyg. 
Rytmika dla 300 dzieci realizowane dla 17 grup 
17h/tyg. 
Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe: 
Gimnastyka korekcyjna dla 34 dzieci realizowane 
w 4 grupach 4h/tyg. 
Zaj cia logopedyczne dla 25 dzieci realizowane w 
5 grupach 6/tyg. 
Zaj cia z psychologiem dla 11 dzieci realizowane 
w 2 grupach 3h/tyg. 
Zaj cia socjologiczno – terapeutyczne dla 5 dzieci 
realizowane 1h/tyg. 
W ramach zaj ć dodatkowych dzieci obj te 
działaniami projektowymi wyjad Ś 
2 razy do kina dla 3 grup dzieci w liczbie 130 
2 razy do teatru + muzeum dla 6 grup dzieci w 
liczbie 270 
1 razy do opery dla 5 grup dzieci w liczbie 238 
2 razy do parków rozrywki + zaj cia z 
profesorem ciekawskim dla 6 grup dzieci w 
liczbie 270 
Wszystkie działania w ramach tego zadania 
realizowane b d  3Ń tygodni w okresie od 
01.09.2017r. do 31.08.2018r. 
4.Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
nauczycieli:  
Metoda Gordona szkolenie dla rad 
pedagogicznych, które obejmie 40 nauczycieli w 
trzech grupach (szkolenie obejmie równie  
nauczycieli nauczania pocz tkowego) 
Metoda Montessorii szkolenie dla rad 
pedagogicznych, które obejmie 36 nauczycieli w 2 
grupach (szkolenie obejmie równie  nauczycieli 
nauczania pocz tkowego) 
Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki dla 12 
nauczycieli. 
Szkolenia instruktorskie z rytmiki dla 12 
nauczycieli 
Szkolenia instruktorskie z gimnastyki 
korekcyjnej dla 12 nauczycieli 
Szkolenie instruktorskie z wybranej formy 
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ruchu dla 12 nauczycieli  
 
5.Zatrudnienie pomocy nauczyciela 
- zatrudnienie 15 asystentów dla nauczycieli (0,5 
etatu x ń5osób) stanowi cych wsparcie w pracy z 
przedszkolakami w 15 grupach przedszkolnych. 
6.Adaptacja pomieszcze  oraz doposa enie 
istniej cych przedszkoli 
- dostosowanie istniej cych przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych w zakresie wymogów p-po , celem 
zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci 
w przedszkolu, 
- wyposa enie i pomoce dydaktyczne oraz 
bezpieczne (certyfikowane) place zabaw, 
7.Zarz dzanie projektem  
ń koordynator projektu, 5 asystentów, ksi gowa 
Dostosowanie wymogów p-po  w przedszkolu w 
Wi cborkuŚ 
- skrzynia głównego wył cznika pr du, instalacja, 
projekt; 
-  drzwi wewn trznych 8 sztukś 
- drzwi ognioodporne; 
- lampy - o wietlenie awaryjne ( piwnica) 
- czujniki dymu, projekt 
- siłowniki do drzwi  
Razem: 55 ŃŃŃ,ŃŃ zł*) 
w Sypniewie 
- ekspertyza  
- schody wewn trzne  
RazemŚ 25 ŃŃŃ,ŃŃ zł*) 
Zakup pomocy dydaktycznych: 
Przedszkole żminne w Wi cborkuŚ ń2ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Oddział Przedszkolny w RunowieŚ 9ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Oddział Przedszkolny w Jastrz bcuŚ 9ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Oddział Przedszkolny w ZakrzewkuŚ 9ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Oddział Przedszkolny w P perzynieŚ 9ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Szkoła Podstawowa w Wi cborkuŚ 9ŃŃŃ,ŃŃzł*) 
Zaadaptowanie pomieszcze  nowo utworzonych 
oddziałówś 5ŃŃŃŃ,ŃŃzł*) 
*)Wartości szacunkowe 

Rezultaty realizacji projektu: 
◄ńŃŃ% dzieci b dzie uczestniczyło w zaj ciach 
dodatkowych oraz wyjazdach edukacyjno – 
rekreacyjnych 
◄9Ń% nauczycieli skorzysta ze wsparcia w ramach 
szkole  rad pedagogicznych  
◄8Ń% nauczycieli podwy szy swoje kwalifikacje  
◄8Ń% Nauczyciele i dzieci otrzymaj  dodatkowe 
wsparcie poprzez zatrudnienie asystenta 
nauczyciela  
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◄ńŃŃ% oddziałów i przedszkole zostanie 
doposa onych w nowe pomoce dydaktyczne 
◄ńŃŃ% placów zabaw przy oddziałach 
przedszkolnych i przedszkole zostanie 
uatrakcyjnionych o nowy sprz t sportowo – 
rekreacyjny 
◄przedszkole zostanie doposa one w zakresie 
wymogów p-po  .przyczyniaj c si  do podniesienia 
bezpiecze stwa przebywaj cych w nim dzieci 
◄ńŃŃ% dzieci pozna podstawy j zyka angielskiego 
◄ 8Ń%  nauczycieli nab d  kwalifikacje i podnios  
swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach 
Uzasadnienie projektu  
W gminie Wi cbork działa ń przedszkole (w 
Wi cborku, z oddziałami w Sypniewie i 
Borzyszkowie) oraz 4 oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych (ZS w Jastrz bcu, ZS w 
P perzynie, SP w Runowie, SP w Zakrzewku). 
Ł cznie wychowaniem przedszkolnym w gminie 
Wi cbork obj tych jest ok. 35Ń dzieci w wieku od 
3-5 lat. Stopie  upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej w gminie wynosi zaledwie 55%. 
Ostatnie ustawowe zmiany w zakresie 
podwy szenia wieku szkolnego oraz wcze niejsze 
zwi zane z prawem rodziców 3 i 4 latków do 
korzystania z wychowania przedszkolnego skutkuj  
konieczno ci  tworzenia nowych miejsc w 
przedszkolach. 
W gminie podejmowano działania w celu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej. We 
wrze niu 2Ńń4 r. utworzono punkt przedszkolny w 
P perzynie, do którego ucz szczało przez rok ń2 
dzieci, w wieku 3-4 lat.  
Wszystkie funkcjonuj ce na terenie gminy oddziały 
nie s  wystarczaj co wyposa one, aby zapewnić 
opiek  przedszkoln  dzieciom w wieku 
przedszkolnym, zwłaszcza tym najmłodszym (3-4 
letnim). Same budynki nie wymagaj  
termomodernizacji (Pż w Wi cborku, SP w 
Runowie, ZS w P perzynie w ci gu kilku ostatnich 
lat zostały poddane termomodernizacji. 
Pomieszczenia wymagaj  dostosowania pod 
wzgl dem standardów bezpiecze stwa p-po  (Pż w 
Wi cborku i w Sypniewie). We wszystkich 
oddziałach konieczny jest zakup mebli, materiałów 
dydaktycznych, zabawek, itp. wspomagaj cych 
edukacj  przedszkoln  małych dzieci. We 
wszystkich placówkach konieczne jest doposa enie 
placów zabaw, b d  wymiana zniszczonych 
urz dze . Ogród przedszkolny jest bowiem 
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miejscem, gdzie dzieci rozwijaj  swoj  koordynacj  
wzrokowo-ruchow , zaspokajaj  naturaln  potrzeb  
ruchu, nawi zuj  kontakty z rówie nikami, ucz  si  
współpracy i współdziałania. 
W oparciu o zdiagnozowane bariery wychodz c 
naprzeciw potrzebom rodowiska w ramach 
projektu b d  realizowane zaj cia dodatkowe 
(szczegółowy wykaz zaj ć w zał czniku). W 
ramach zaj ć dodatkowych zaplanowano równie  
wyjazdy do kina i teatru, gdy  upowszechni to 
dost p do o rodków kultury dzieci z naszej gminy. 
Czas dziecka jest jak naczynie. Chodzi o 
wypełnienie tego naczynia tre ci  i to nie tylko 
tre ci , która jest lecz i tre ci  któr  nale y 
kształtować u dzieci. Zadaniem dorosłych jest 
stymulowanie i organizowanie aktywno ci 
poznawczej, kreatywnej, rekreacyjnej. 
Uczestnictwo w kulturze – kino ,muzeum, opera, 
parki rekreacyjne - pozwoli na sprostanie tym 
wyzwaniom. 
Za priorytetowe uznano równie  w gminie 
Wi cbork podniesienie kwalifikacji nauczycieli, 
głównie w zakresie metod innowacyjnych i 
aktywizuj cych a tak e z zakresu metod i form 
pracy z uczniem ze specyficznymi trudno ciami. 
Bardzo wa ne jest równie , aby zapewnić 
odpowiedni  liczb  specjalistów do zaj ć z dziećmi 
wymagaj cymi wsparcia specjalnego (psycholog, 
logopeda, socjoterapeuta, itp.) oraz instruktorów. 
Ze wzgl du na zwi kszon  liczb  dzieci 3- letnich 
w edukacji przedszkolnej w celu podniesienia ich 
bezpiecze stwa i higieny koniecznym staje si  fakt 
zatrudnienia nauczycieli wspomagaj cych i 
asystentów.  
Pierwsze lata ycia dziecka s  bardzo wa nym 
okresem w jego rozwoju fizycznym, psychicznym i 
intelektualnym. Wi kszo ć wrodzonych 
umiej tno ci oraz zdolno ć uczenia si  rozwija si  
najintensywniej wła nie w wieku przedszkolnym. 
Źlatego odpowiednie działania edukacyjne id ce w 
kierunku rozwoju sfery przedszkolnej s  
niezmiernie wa nym zadaniem dla samorz dów 
realizuj cych zapewnienie obowi zku szkolnego 
swym mieszka com. 
Problemy gminy zwi zane z niskim poziomem 
upowszechniania edukacji przedszkolnej wynikaj  z 
braku rodków finansowych, niech ci rodziców do 
zapisania dzieci do przedszkola ( zwłaszcza na wsi) 
ich braku wiadomo ci o wpływie edukacji 
przedszkolnej na rozwój dziecka. 



 119 

Źofinansowanie samorz dów poprzez realizacj  
projektu z pewno ci  stanie si  motorem dla władz 
samorz dowych, który spowoduje, i  nakład 
finansowy na realizacj  zada  z zakresu edukacji 
przedszkolnej b dzie znacznie zwi kszony, a lepiej 
wyposa one przedszkola stan  si  interesuj cym 
centrum nauki, wiedzy i zabawy dla dzieci oraz ich 
opiekunów. Niezmiernie wa ne jest 
upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz 
zmniejszenie ró nic w dost pie do edukacji 
przedszkolnej dla mieszka ców gminy Wi cbork. 
Pozyskanie dodatkowych rodków finansowych 
pozwoli na zmniejszenie ró nic w dost pie do 
edukacji przedszkolnej wsi wzgl dem miast. 
Umo liwi dzieciom z obszarów wiejskich 
zwi kszenie uczestnictwa w edukacji 
przedszkolnej, pozwoli na rozwini cie 
dodatkowych zainteresowa , a tak e podniesie 
wiadomo ć „przedszkoln ” w ród mieszka ców. 

Zarówno wychowanie przedszkolne, jak i wiedza 
na temat posłania dziecka do przedszkola 
odgrywaj  bardzo wa n  rol  w yciu społecznym 
mieszka ców, ale równie  stanowi  fundament 
przyszłego rozwoju Pa stwa. 
 
Wska nik produktuŚ 
Liczba dzieci obj tych w ramach programu 
dodatkowymi zaj ciami zwi kszaj cymi ich szanse 
edukacyjne w - 255 osób 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – ok. 55 miejsc 
Liczba nauczycieli obj tych wsparciem w 
programie -   40 osób 
Wska nik rezultatuŚ 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które 
funkcjonuj  2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze 
rodków źŻS - 100 % 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 25 
osób 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Zadanie 1 - realizacja zaj ć dodatkowych w 
grupach przedszkolnych – 01.09.2017 r. – 
31.08.2018r. 
Zadanie 2 - podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
nauczycieli - 01.09.2017r. – 31.08.2018r. 
Zadanie 3 - zatrudnienie pomocy 
nauczyciela/asystenta – 01.09.2017r. – 31.08.2018r. 
Zadanie 4 -adaptacja pomieszcze  oraz doposa enie 
istniej cych przedszkoli – 01.09.2017r. –  
31.08.2018r. 
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ZARZ ŹZANIź PROJźKTźM – 01.09.2017r. – 
31.08.2018r. 
etap I -Bie cy nadzór nad realizacj  projektu 
etap II - Monitoring i ewaluacja 
etap III - Rozliczanie wydatków w ramach projektu 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

III kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

III kw. 2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Danuta Zawidzka 
Źyrektor Biura Obsługi O wiaty Samorz dowej w 
Wi cborku 
tel. 52 321 68 55 
fax 52 321 68 55 wew. 20 
dyrektor@booswiecbork.pl 

 
Fiszka Nr 24 
Nazwa projektu Nasze przedszkola 
Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

1 500 000,00  
1 500 000,00  
0,00  

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 10 i  
ródła finansowania projektuŚ 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
225 000,00 – 15 % 
1 275 000,00 – 85 % 
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 

żłówne elementy składoweŚ 
Przedmiotem (celem głównym) projektu 
edukacyjnego jest wsparcie istniej cych instytucji 
wychowania przedszkolnego żminy S pólno 
Kraje skie w zakresie generowania nowych miejsc 
przedszkolnych oraz poprawy jako ci wiadczenia 
usług edukacyjnych, zwłaszcza na terenach 
wiejskich. 
Zało one cele szczegółowe projektuŚ 
 Dostosowanie warunków lokalowych 

funkcjonowania istniej cych oddziałów 
przedszkolnych/przedszkoli, głównie na 
terenach wiejskich, do aktualnych wymaga  
formalno – prawnych wynikaj cych z przepisów 
BHP stawianych przedszkolom. 

 Zwi kszenie liczby miejsc w przedszkolach na 
wsi umo liwiaj cych obj cie edukacj  
przedszkoln  dzieci 4 i 3 letnich. 

 Źoposa enie bazy edukacyjnej oddziałów 
przedszkolnych i przedszkoli. 

mailto:dyrektor@booswiecbork.pl
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 Wydłu enie czasu funkcjonowania oddziałów 
przedszkolnych i przedszkoli na terenach 
wiejskich w sposób dostosowany do potrzeb 
pracuj cych rodziców. 

 Podniesienie ogólnych kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników 
pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych i 
przedszkolach. 

 wyposa enie oddziałów przedszkolnych i 
przedszkoli w mo liwo ci techniczne i pomoce 
dydaktyczne umo liwiaj ce szersze 
wykorzystanie ICT na zaj ciach oraz 
prowadzenie zaj ć z wykorzystaniem metody 
eksperymentu. 

 podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie 
wykorzystywania ICT w nauczaniu oraz 
kompetencji społecznych nauczycieli, 

Fazy projektu: 
 aktualizacja analiz dot. liczby dzieci w w wieku 

przedszkolnym, ich miejsc zamieszkania (03-
05.2017), 

 aktualizacja zdiagnozowanych potrzeb 
dotycz cych adaptacji, przebudowy, zakupu 
wyposa enia do oddziałów przedszkolnych i 
przedszkoli (04-05.2017) 

 rekrutacja nauczycieli i pracowników do 
wybranych form doskonalenia (06-09.2017, 06-
09.2018) 

 realizacja wsparcia (09.2017-06.2019), w tym: 
- adaptacja lokali, w których funkcjonuj  

oddziały przedszkolne/przedszkola, 
głównie na terenach wiejskich, do 
aktualnych wymaga  formalno – 
prawnych wynikaj cych z przepisów 
BHP stawianych przedszkolom 
(10.2017-12.2018 

- zakup wyposa enia do oddziałów 
przedszkolnych i przedszkoli (10.2017 – 
12.2018) 

- szkolenia dla nauczycieli (2017 - 2018) 
- zaj cia dla dzieci w oddziałach 

przedszkolnych wielogodzinnych 
/przedszkolach (09.2017 - 06.2019) 

Uzasadnienie realizacji projektu: 
Aktualnie na terenie gminy S pólno Kraje skie 
funkcjonuj Ś 
- 2 przedszkola na terenie miasta skupiaj ce 25Ń 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w ńń oddziałach (ńńŃ 
dzieci w 5 oddz. w GP Nr 1 i 140 dzieci w 6 oddz. 
w GP Nr 2), 
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- ńŃ oddziałów przedszkolnych w 7 szkołach 
podstawowych, do których ucz szcza ł cznie ń89 
dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich (w tym 7 oddziałów 
przedszkolnych na terenach wiejskich skupiaj ce 
ń3ń, 3 na terenie miasta skupiaj ce 58 dzieci). 
Wska niki skolaryzacji (rozumiane jako korzystanie 
z edukacji przedszkolnej, realizacji obowi zku 
rocznego przygotowania przedszkolnego) wg stanu 
na 3Ń.Ń9.2Ńń4 r.) s  nast puj ceŚ 
- w grupie wiekowej 3 latków 51/175 = 29 % 
- w grupie wiekowej 4 latków 84/186 = 45 % 
- w grupie wiekowej 5 latków 212/212 = 100%. 
W roku 2015 dzieci 4 letnie, a w 2017 dzieci 3 
letnie uzyskuj  prawo do edukacji przedszkolnej. 
Źo roku 2Ńń5 prawo takie miały wył cznie dzieci 5 
i 6 letnie realizuj ce jednocze nie obowi zek 
rocznego przygotowania przedszkolnego.  
W konsekwencji nowej sytuacji prawnej (prawa 
rodziców do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 
3-5 lat i obowi zku żminy do jej zapewnienia) w 
żminie S pólno Kraje skie rodz  si  nowe 
wyzwania. Wi  si  one z konieczno ci  
zapewnienia miejsc dla dzieci w przedszkolach. 
Uwzgl dniaj cŚ 
- liczb  urodze  na terenie żminy S pólno 
Kraje skie wynosz c  w latach 2ŃńŃ – 2014: 
- ń86 w 2ŃńŃ r. z czego 96 miasto, 9Ń wie , 
- ń75 w 2Ńńń r. z czego 93 miasto, 82 wie , 
- ń75 w 2Ńń2 r. z czego 86 miasto, 89 wie , 
- ń85 w 2Ńń3 r. z czego ńŃŃ miasto, 85 wie , 
- ń59 w 2Ńń4 r. z czego 8ń miasto, 78 wie  
maj c aktualnieŚ 
- 25Ń miejsc w 2 przedszkolach w  mie cie, 
- 62 miejsca w oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych w mie cie, 
- ń25 miejsc w 5 oddziałach przedszkolnych plus 2 
dodatkowo utworzone  oddziały dla 3-4 latków na 
wsi mo na przyj ć, e w 2Ńń7 r. zabraknie 35 
miejsc dla dzieci 3-5 letnich w mie cie, a ń59 miejsc 
zabraknie na terenach wiejskich. 
Źaje to ok. 7 brakuj cych oddziałów (izb 
przedszkolnych).  
Oznacza to konieczno ć podj cia decyzji o 
adaptacji, rozbudowie lub budowie przedszkoli na 
terenie gminy. W tym kontek cie nale y przyj ć, e 
konieczne jest utworzenie kilku przedszkoli na 
terenach wiejskich, poło onych blisko miejsc 
zamieszkania dzieci. Wskazane jest przy tym 
uwzgl dnienie istniej cej bazy szkolnej 
wymagaj cej dostosowania, adaptacji, przebudowy 
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lub rozbudowy. 
Przy wdra aniu takiego rozwi zania konieczne jest 
m.in.: 
- adaptacja i wyposa enie „starej szkoły” w ZS 
Lutowo na potrzeby 2 oddziałowego przedszkola, 
- rozbudowa o skrzydło SP w Wi niewie m.in. dla 
celów umiejscowienia tam 2 oddziałowego 
przedszkola oraz jego wyposa enie, 
- rozbudowa o skrzydło, przebudowa budynku SP 
Zbo e lub adaptacja cz ci „starej szkoły” w celu 
zapewnienia warunków dla przedszkola w Zbo u, 
- wykorzystanie istniej cej, niedoci onej SP 
Zalesie na potrzeby przedszkola dla Zalesia i okolic, 
- dokonanie adaptacji lub budowa nowego 
przedszkola w ZS Wałdowo. 
Problemem, jaki powinien zostać rozwi zany 
niniejszym projektem jest równie  czas 
funkcjonowania przedszkoli na wsi. Obecnie 
oddziały przedszkolne w wiejskich i miejskich 
szkołach podstawowych funkcjonuj  wył cznie w 
wymiarze 5 godzin dziennie. Docelowo (aktualnie 
od 2019 r.) przedszkola tworzone w miejsce 
oddziałów przedszkolnych (w tym na terenach 
wiejskich) nie powinny niczym si  nie ró nić od 
przedszkoli obecnie funkcjonuj cych w mie cie. 
Dotyczy to zarówno czasu pobytu dziecka w 
przedszkolu, wy ywienia, warunków pobytu. W 
2Ńń9 r. ulegaj  z mocy prawa likwidacji oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych. Konieczne 
b dzie wi c podj cie decyzji o sieci przedszkoli w 
gminie okre laj cej ich lokalizacj , z 
uwzgl dnieniem warunków pobytu, odległo ci od 
miejsca zamieszkania itd. 
Kwesti , która zaistniała w wyniku rozwoju 
społecznego jest tak e wdro ony od ń.Ń9.2Ńń5 r. 
obowi zek nauki j zyków obcych w przedszkolach 
(obecnie dla 6 latków). Nauczycielki przedszkoli w 
zdecydowanej wi kszo ci nie posiadaj  kompetencji 
do nauki j zyka obcego. St d konieczno ć pilnego 
podwy szenia ich kwalifikacji.  
Innym problemem powi zanym z kompetencjami 
nauczycieli jest wci  niski poziom wykorzystania 
techniki ICT w edukacji przedszkolnej. Źaje si  tu 
zauwa yć zarówno brak odpowiedniego, 
nowoczesnego sprz tu audiowizualnego, tablic 
interaktywnych, jak i brak odpowiednich 
kwalifikacji nauczycieli w tym zakresie. 
Powi zania z innymi projektamiŚ 
Powi zanie dotyczy priorytetu inwestycyjnego ńŃa - 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
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szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiej tno ci i uczenia si  przez całe ycie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
dotycz cegoŚ 
 Rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na 

terenie wiejskim - w Szkole Podstawowej w 
Wi niewie, poprzez dobudow  skrzydła 
mieszcz cego (na parterzeŚ oddział przedszkolny 
wraz z infrastruktur , korytarz komunikacyjny, 
wej cie dla osób niepełnosprawnych, szatnie 
oraz dostosowaneś a na pi trzeŚ wielofunkcyjne 
pomieszczenie audiowizualne przeznaczone do 
realizacji zaj ć wietlicowych oraz innych zaj ć 
wspomagaj cych rozwój uczniów a tak e dla 
potrzeb szkoleniowych mieszka ców rodowisk 
wiejskich wsi Wi niewa, Kawle, Wi niewkaś 

 Poprawy infrastruktury edukacyjnej Zespołu 
Szkół w Lutowie poprzez adaptacj  „Starej 
Szkoły” na potrzeby przedszkola i  wietlicy 
szkolnej dla dzieci i młodzie yś 

 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół 
im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z 
przeznaczeniem na plac zabaw do realizacji 
zaj ć wspomagaj cych rozwój uczniów oraz 
podczas zaj ć wietlicowych w zwi zku z 
obni eniem wieku dzieci rozpoczynaj cych 
edukacj  szkoln ś 

 Popraw  infrastruktury edukacyjnej żminnego 
Przedszkola  Nr ń z Oddziałami Integracyjnymi 
w S pólnie Kraje skim poprzez jego rozbudow  
obejmuj c  pomieszczenia kuchni i zaplecza 
kuchennego. 

Przewidywane wska niki rezultatuŚ 
 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, 

które funkcjonuj  2 lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze rodków źŻS – 100 %. 

Przewidywane wska niki produktuŚ 
 Liczba dzieci obj tych w ramach programu 

dodatkowymi zaj ciami zwi kszaj cymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji – 100. 

 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 75 sztuk. 

 Zwi kszenie liczby miejsc w przedszkolach na 
wsi do 200. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Stan przygotowa Ś 
 sporz dzono diagnozy edukacyjne obejmuj ce 

wy ej opisane dane uj te w uzasadnieniu, 
 zebrano dane demograficzne z uwzgl dnieniem 

rozkładu zamieszkania, 
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 sporz dzone inwentaryzacje mienia wskazuj ce 
na mo liwo ci i ograniczenia w tym zakresie, 

 rozpoznano potrzeby edukacyjne rodziców 
(wieloletnie funkcjonowanie 6 „O rodków 
źdukacji Przedszkolnej” na terenie gminy 
S pólno Kraje skie dało podstawy do oceny 
postaw i oczekiwa  rodowisk wiejskich. 

 w strategii rozwoju żminy S pólno Kraje skie 
wskazano kierunki niezb dnych zmian. 

Harmonogram realizacji: 
- patrz wyró nione wy ej fazy projektu. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

01.09.2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

30.06.2019 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
 
Zbigniew Marek Tymecki 
Dyrektor ZOOS 
52 389 42 41/52 389 42 41 
zoos_sepolno@wp.pl 

 
Fiszka Nr 25 
Nazwa projektu Źzienni opiekunowie w żminie Wi cbork 
Beneficjent                                                                                                                                                                         żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

315 600,00 
315 600,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Pi 8 iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
  47 340,00 - ń5%  wkład własny (żm. Wi cbork) 
268 260,00 - 85%  rodki RPO (źŻS) 
 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt dotyczy uruchomienia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 na terenie żminy Wi cbork.  
Z projektu b d  mogły skorzystać osoby, które z 
powodu braku oferty usług musz  zapewnić 
opiek  swoim dzieciom w formach poza-
instytucjonalnych. Projekt skierowany jest do 
rodziców, którzy pozostaj  nieaktywni zawodowo 
na skutek przerwy zwi zanej z urodzeniem i 
wychowaniem małego dziecka (urlopów 
rodzicielskich i macierzy skich). Utrudniony 
powrót na rynek pracy został zdiagnozowany w 
Strategii ORSP Powiatu S pole skiego. 
Źane PUP i OPS (badania z 2Ńń4 r.) wskazuj , e 
problem ten dotyka przede wszystkim kobiet, 
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które nie mog  pogodzić ycia zawodowego z 
obowi zkami rodzicielskimi. Cz ciej ni  
m czy ni zmuszone s  do wycofania si  z rynku 
pracy. Przeprowadzone wywiady z doradcami 
zawodowymi wskazuj , e co druga bezrobotna 
kobieta odmawia podj cia pracy z powodu braku 
zapewnienia opieki nad swoimi małymi dziećmi 
Zapewnienie przez gminy odpowiedniej dla 
potrzeb infrastruktury w zakresie wiadczenia 
opieki dla dzieci do 3 roku ycia ma podstawowe 
znaczenie dla umo liwienia rodzicom (przede 
wszystkim kobietom) powrotu na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020, jak i Strategia 
Rozwoju Kapitału Ludzkiego zakładaj , e w 
2Ń2Ń r. instytucjonaln  opiek  nad dziećmi w 
wieku do lat 3 obj tych b dzie 33% dzieci, 
podczas gdy w 2Ńń2 r. było to w Polsce 4,5%, 
natomiast na terenie ORSż wska nik ten wynosi 
3,2%. Do roku 2020 zgodnie z wytycznymi 
powinien osi gn ć 33%.   
Na terenie żminy Wi cbork nie funkcjonuj  
instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 
( łobki, kluby dzieci ce). Źziałalno ci nie 
prowadz  tak e opiekunowie dzienni. Na 
przestrzeni 2Ńń3 i 2Ńń4 na terenie Wi cborka 
działał prywatny klub dzieci cy, który nie zyskał 
zainteresowania rodziców ze wzgl du na wysokie 
koszty pobytu dziecka w placówce. Podmiot 
został wyrejestrowany w marcu 2Ńń4 r. 
Obecnie rodzice zapewniaj  opiek  dzieciom 
sami, b d  korzystaj  z pomocy rodziny (np. 
nianie, dziadkowie). 
Z analizy sytuacji wynika, e w żminie Wi cbork 
rodzice byliby zainteresowani opiek  nad 
dzieckiem w formie opiekuna dziennego, 
organizowan  przez gmin . Obecnie staraj  si  o 
miejsca w łobku w s siedniej gminie. 
Projekt zakładaŚ 
- przeszkolenie i zatrudnienie 2 osób w ramach 
instytucji dziennego opiekuna, z godnie z ustaw  z 
dnia 4 lutego 2Ńńń r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157); 
- utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 10 
(min. 6) miejsc opieki nad dziećmi do lat 3ś 
- doposa enie miejsc sprawowania opieki. 
 W ramach projektu planuje si Ś  
- wydatki zwi zane z przeszkoleniem i 
wynagrodzeniem opiekunów dziennych; 
- koszty ubezpieczenia opiekuna dziennego 
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zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Źz. U. z 
2016 r., poz. 157); 
- zakup pomocy oraz sprz tu niezb dnego przy 
prowadzeniu zaj ć opieku czo-wychowawczych i 
edukacyjnych uwzgl dniaj cych indywidualne 
potrzeby dzieci oraz pomocy wspomagaj cych 
rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi;  
-inne wydatki, o ile s  niezb dne do prawidłowego 
funkcjonowania opieki. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

II półrocze 2017 r. przeszkolenie opiekunów; 
doposa enie miejsc sprawowania opiekiś 
funkcjonowanie dziennych opiekunów; 
2018-2019 r. funkcjonowanie dziennych 
opiekunów  

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

III kw. 2017  

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

III kw. 2019  

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Danuta Zawidzka 
Źyrektor Biura Obsługi O wiaty Samorz dowej w 
Wi cborku 
tel. 52 321 68 55 
fax 52 321 68 55 wew. 20  
sekretariat@booswiecbork.pl  

 
Fiszka Nr 26  
Nazwa projektu Aktywni rodzice w S pólnie Kraje skim 
Beneficjent                                                                               żmina S pólno Kraje skie w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem „Źoro li-Źzieciom” 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

2 074 579,30 
2 074 579,30 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Pi 8 iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
311 190,00 - 15%  
1 763 389,30 - 85%  
Projekt spójny z programem rozwoju opieki nad 
dziećmi do lat 3 MPiPS Program „Maluch”. 
żmina pozyskała z w/w programu rodki 
inwestycyjne na rozbudow  łobka 832 ŃŃŃ,ŃŃ zł 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 

Projekt dotyczy rozwoju usług opieki nad dziećmi 
do lat 3, równo ci m czyzn i kobiet w dost pie 
do zatrudnienia w gminie S pólno Kraje skie. 
Powi zany jest z Programem MPIPS „Maluch” 
2Ńń5”. Projekt wnioskodawcy uzupełnia działania 
w ramach programu „MALUCH” Ministerstwa 

mailto:sekretariat@booswiecbork.pl
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- powi zania z innymi projektami Pracy i Polityki Społecznej na finansowe 
wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3.  
żmina w 2Ńń5 r. otrzymała dofinansowanie na 
rozbudow  istniej cego łobka w kwocie 832 tys. 
zł.  
Projekt zakłada uruchomienie i zapewnienie 
funkcjonowania 45 nowych miejsc dla dzieci do 
lat 3.  
 Z projektu b d  mogli skorzystać rodzice, którzy 
pozostaj  nieaktywni zawodowo po przerwie 
zwi zanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, w 
tym na urlopie rodzicielskim, macierzy skim w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - 
Kodeks Pracy (Źz. U. z 2Ńń4 r. poz. ń5Ń2, z pó n. 
zm.), w tym osoby niepełnosprawne (orzeczenie), 
bierne zawodowo, pozostaj ce poza rynkiem 
pracy. Wielko ć grupy docelowej (nieaktywni 
zawodowo, bezrobotni, niepełnosprawni) została 
okre lona na podstawie analizy dokumentów, z 
Centrum Małego Źziecka i Rodziny łobek i Klub 
Źzieci cy w S pólnie Kraj. oraz na podstawie 
liczby arkuszy zgłoszeniowych o przyj cie 
dziecka do łobka/klubu dzieci cego oraz na 
podstawie mo liwo ci przyj cia przez placówk  
okre lonej pracy ze wzgl du na obowi zek opieki 
nad dziećmi do lat 3, ilo ci dzieci, a tak e liczby 
potencjalnych miejsc pracy. 
Z przeprowadzonej diagnozy wynika, i  
podstawow  barier  utrudniaj c  powrót 
mieszka ców powiatu s pole skiego na rynek 
pracy jest rodzicielski obowi zek zapewnienia 
opieki nad dziećmi do lat 3. Źane PUP i OPS 
(badania własne z 2Ńń4 r.) wskazuj , e problem 
ten dotyka przede wszystkim kobiet, które nie 
mog  pogodzić ycia zawodowego z obowi zkami 
rodzicielskimi. Zapewnienie przez gminy 
odpowiedniej infrastruktury w zakresie 
wiadczenie opieki dla dzieci do 3 roku ycia ma 

podstawowe znaczenie dla umo liwienia rodzicom 
(przede wszystkim kobietom) powrotu na rynek 
pracy. Strategia Rozwoju Kraju 2020, jak i 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego zakładaj , 
e w 2Ń2Ń r. instytucjonaln  opiek  nad dziećmi w 

wieku do lat 3 obj tych b dzie 33% dzieci, 
podczas gdy w 2Ńń2 r. było to w Polsce 4,5%, 
natomiast na terenie ORSż wska nik ten wynosi 
3,2%. Do roku 2020 zgodnie z wytycznymi 
powinien osi gn ć 33%.  
Na terenie ORSż nie prowadz  działalno ci tzw. 
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dzienni opiekunowie. Rodzice wybieraj  cz ciej 
nieinstytucjonaln  form  opieki np. nianie, 
dziadkowie lub opiekuj  si  dziećmi samodzielnie 
pozostaj c bez pracy, wykorzystuj c urlopy 
wychowawcze. Wi e si  to z wycofaniem z ycia 
społeczno-zawodowego. Z analizy obło enia 
miejsc w łobu i klubie dzieci cym mo na 
wywnioskować, e rodzice przynajmniej cz ci z 
8Ń nie przyj tych do placówki dzieci, 
zainteresowani byliby nieinstytucjonaln  form  
opieki nad dzieckiem w formie opiekuna 
dziennego czy niani. Wa ne jest wsparcie potrzeb 
rodziców pragn cych godzić obowi zki 
zawodowe i rodzinne. 
Zało one cele szczegółowe projektu - wska nikiŚ  
Liczba nowo utworzonych  miejsc  opieki nad 
dziećmi do lat 3  w łobku - 22  
Liczba nowo utworzonych miejsc opieki nad 
dzieckiem do lat 3  w formie dziennych 
opiekunów: 23 
Liczba osób , które nabyły uprawnienia do 
wykonywania zawodu opiekuna dziennego – 5 
Liczba osób w wieku aktywno ci zawodowej 
wył czonych z rynku pracy w zwi zku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 
powracaj cych na rynek pracy po urlopach 
macierzy skich/rodzicielskich/wychowawczych 
obj tych wsparciem w projekcie 45. 
W ramach projektu planuje si Ś  
dostosowanie pomieszcze , w tym dostosowanie 
do wymogów sanitarnych, bezpiecze stwa 
przeciwpo arowego,  
wydatki zwi zane z bie cym funkcjonowaniem 
utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 
w tym: wynagrodzenia opiekunów i personelu 
zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do 
lat 3, 
przeszkolenie opiekunów dziennych  
zakup i monta  wyposa enia i rodków trwałych 
(w tym m. in. meble, pomoce dydaktyczne, 
wyposa enie wypoczynkowe)ś 
zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
sprz tu oraz narz dzi do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci 
psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi; 
zakup rodków na bie ce funkcjonowanie 
placówki ( rodki  higieniczne, czysto ci)ś 
wyposa enie placu zabawś  
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koszty ywienia i ubezpieczenia dzieciś 
inne wydatki, o ile s  niezb dne do prawidłowego 
funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 
3. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

30.03.2016  uko czenie rozbudowy łobka, 2Ńń6 
r.-, IV. 2Ńń6  wyposa enie sal, zakup niezb dnych 
pomocy i rodków higienicznych, ń.Ń4- 
3ń.Ń3.2Ńń8 opieka nad dziećmi, funkcjonowanie 
dodatkowych miejsc 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

II.kw.2016 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

I.kw.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Danuta Daszkiewicz 

Źyrektor łobka w Centrum Małego Źziecka i 
Rodziny 

606-465-124 

danuta-daszkiewicz@wp.pl 
 
Fiszka Nr 27 
Nazwa projektu Centrum Aktywno ci Rodziny drog  do 

integracji 
Beneficjent                                                                                                                  Stowarzyszeniem „Źoro li-Źzieciom” 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 932 312,00 
1 932 312,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Pi 9 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
289 846,80  
 
1 642 465,20 
0,00  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt jest zgodny ze Strategi  Obszaru 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu 
S pole skiego, z wrze nia 2015 r. , Celem 
nadrz dnym - Zwi kszanie dochodów i 
podnoszenie standardów ycia mieszka ców,  
Celem  żłównym  nr 4 -  Poprawa  jako ci 
wiadczonych  usług publicznych: -  działania  

aktywizacyjne  na rzecz rodzin oraz osób 
wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem 
społecznym, rewitalizacja społeczno-
gospodarcza terenów problemowych. 
Konieczne jest podejmowanie  działa   
maj cych  na  celu  aktywizacj   społeczn   
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osób  wykluczonych  lub  zagro onych  
wykluczeniem  społecznych,  prowadz cych  do  
ich    wł czenia  społecznego.  Zgodnie  ze  
Strategiami  szczególnej  uwagi  wymaga  
grupa  osób  w  wieku  produkcyjnym,  których  
aktywno ć  wpływa  na  jako ć  ycia osób  od  
nich  zale nych.  Aktywizacja  powinna  
odbywać  si   m.in.  poprzez  szkolenia  i  
podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  oraz  
organizacj   zatrudnienia  w formie  prac  
społecznie  u ytecznych  i  sta y.  
Stowarzyszenie  Źoro li  dzieciom  brało  
udział  w  tworzeniu  Strategii  Rozwi zywania  
Problemów  Społecznych  i zło yło fiszk  
projektow  nr 30, która została 
zakwalifikowana na list  podstawow  polityki 
terytorialnej do realizacji. Projekt  jest  
odpowiedzi   na  problemy  rynkupracy  i  
wł czenia  społecznego  na  terenie  gminy  
S pólno  Kraje skie.  Jego  zało enia  opieraj   
si   na dotychczasowym  do wiadczeniu  
Wnioskodawcy,  który  w ostatnich  latach  
zrealizował  podobne  wsparcie  na  tym  
terenie,  które  zostało  zaakceptowane  przez 
lokalne  rodowisko  i  instytucje  rynku  pracy  
i  opieki  społecznej. Ł czy w sobie najlepsze 
rozwi zania  wypracowane  w poprzednich  
projektach  z  nowymi pomysłami i 
rozwi zaniami nastawionymi na  
rozwi zywanie  lokalnych  problemów.  
Wykorzystuje  nowoczesn  metod  pracy z 
rodzinami w otwartym   rodowisku 
wypracowana w projekcie ponadnarodowym 
"Wsparcie Rodziny drog  do integracji". 
Stosowane wcze niej metody uzyskały wysoka 
skuteczno ć i efektywno ć zatrudnieniow . 
Projekt zakłada pełne, kompleksowe wsparcie 
osób z trudno ciami yciowymi i ich 
najbli szego otoczenia, wsparcie opiera si  na  
diagnozie,  która  staje  si   podstaw   budowy  
skutecznej  cie ki  reintegracji,  opiera  si   
tak e  na  wdro eniu  Programu  Aktywno ci  
Lokalnej,  szeregu instrumentów  aktywizacji  
zawodowej  i  społecznej.  Projekt  zakłada  
pełna  współprace  z  O rodkiem  Pomocy  
Społecznej  oraz  partnerami  społecznymi  
aby odnie ć  prawdziwy  sukces  mierzony 
ilo ci   osób,  które  b d   potrafiły  wdro yć  
w swoim  najbli szym  rodowisku  zakładana  
w projekcie  zmian .  Projekt jest zgodny ze 
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Strategi  Obszaru Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego Powiatu S pole skiego.Celem 
nadrz dnym - Zwi kszanie dochodów i 
podnoszenie standardów ycia mieszka ców, 
Celem  żłównym  nr  4  -  Poprawa  jako ci  
wiadczonych  usług  publicznych:  -  działania  

aktywizacyjne  na  rzecz rodzin oraz osób 
wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem  
społecznym, rewitalizacja społeczno-
gospodarcza terenów problemowych. Cel 
szczegółowy PI RPO - Aktywna  integracja 
osób zagro onych ubóstwem  lub 
wykluczeniem  społecznym poprzez popraw   
i wzmocnienie ich zdolno ci do zatrudnienia. 
Cel projektu: Poprawa dost pu do 
zatrudnienia i ograniczenie zapó nienia 
socjalno-ekonomicznego 30 osób z gminy 
S pólno Kraje skie (2ŃK/ńŃM) w wieku 
15-3Ń lat zagro onych wykluczeniem 
społecznym i ich najbli szego otoczenia w 
okresie do 30 czerwca 2018r. 
Wska niki RezultatuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 
osób; 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukuj cych 
pracy po opuszczeniu programu – 30 osób; 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracuj cych 6 
miesi cy po opuszczeniu programu (ł cznie 
z pracuj cymi na własny rachunek)–  8 
osób;( 5K/3M) 
Liczba osób które podj ły prace społecznie 
u yteczne (efektywno ć społeczno- 
zatrudnieniowa)  17 ( 12K/5 M) 
Wska niki produktuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, obj tych 
wsparciem w programie –  30 osób ( 20 
K/10 M) 
Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie – 0 osób; 
Wska niki własne wnioskodawcyŚ 
- 30 osób dla której przygotowano 
indywidualny plan reintegracji; 
- 30  osób podpisze kontrakty socjalne w 
ramach programu; 
-  3Ń osób, uko czy warsztat rozwoju 
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lokalnego; 
-  3Ń osób, uko czy szkolenie 
komputerowe; 
-  30 osób, uko czy szkolenia zawodowe 
ko cz ce si  podniesieniem kwalifikacji 
zawodowych 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

1) od 2016-09-01 do 2016-09-11 - Powołanie 
Zespołu Projektowego, przydzielenie zada , w 
tym przygotowanie zasad regulaminu rekrutacji; 
2) od 2016-09-12 do 2016-10-09 - Aktywna 
rekrutacja uczestników projektu - info na stronach 
internetowych, w instytucjach publicznych, 
uruchomieniu punktu informacyjnego; 
3) od 2016-10-10 do 2016-11-13 - prowadzenie 
rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do 
projektu, diagnoza lokalna, ustalenie listy osób 
przyj tych do projektuś 
DIAGNOZA  POTRZEB  I PRZYGOTOWANIE  
INŹYWIŹUALNYCH CIź źK 
REINTEGRACJI,  KONTRAKTY SOCJALNE 
1)od 2016-11-13 do 2016-12-04 - 
Przeprowadzenie rozmów z uczestnikami - 
przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie 
indywidualnych cie ek reintegracjiś 
2) od 2016-12-05 do 2016-12-31 - Przygotowanie 
i podpisanie z uczestnikami kontraktów 
socjalnych: 
MźTOŹA PRACY Z ROŹZIN  W 
OTWARTYM ROŹOWISKU 
1)od 2017-01-01 do 2017-01-08 - Przygotowanie 
harmonogramu działania w ramach  zadaniaś 
2) od 2017-01-08 do 2017-06-30 - praca 
asystentów rodzin; 
3) od 2017-01-09 do 2018-06-29 - realizacja 
poradnictwa psychospołecznego i prawnego dla 
uczestników projektu; 
4) od 2017-02-01 do 2017-03-31 - szkolenia z 
kompetencji  rodzicielskich; 
5) od 2017-01-01 do 2018-06-29 - monitorowanie 
realizacji zadania; 
PROżRAM AKTYWNO CI LOKALNźJ 
1)od 2017-01-01 do 2017-01-08 - Przygotowanie 
harmonogramu realizacji  zadania; 
2) od 2017-01-09 do 2017-12-31 - realizacja 
działa  szkoleniowych (warsztaty umiej tno ci i   
kompetencji); 
3) od 2017-02-01 do 2017-06-30 - realizacja 
szkole  zawodowychś 
4) od 2017-07-01 do 2018-06-29 - realizacja sta y 
zawodowych; 
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5) od 2017-05-01 do 2017-10-31 - realizacja 
animacji lokalnych przez uczestników projektu; 
6) od 2017-01-01 do 2018-06-29 - monitorowanie 
realizacji zadania 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

IV.kw.2016 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II.kw.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Danuta Daszkiewicz 
Źyrektor łobka w Centrum Małego Źziecka i 
Rodziny 
606-465-124 
danuta-daszkiewicz@wp.pl 

 
Fiszka Nr 28 
Nazwa projektu Centrum Aktywno ci Rodziny drog  do 

integracji-PAL 
Beneficjent                                                                     Stowarzyszeniem „Źoro li-Źzieciom” 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

912 000,00 
912 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Pi 9 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
136 800,00  
775 200, 00 
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt jest zgodny ze Strategi  Obszaru 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu 
S pole skiego, z wrze nia 2015 r. , Celem 
nadrz dnym - Zwi kszanie dochodów i 
podnoszenie standardów ycia mieszka ców,  
Celem żłównym  nr 4 -  Poprawa  jako ci 
wiadczonych  usług publicznych: -  działania  

aktywizacyjne  na rzecz rodzin oraz osób 
wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem 
społecznym, rewitalizacja społeczno-
gospodarcza terenów problemowych. 
Konieczne jest podejmowanie działa  
maj cych na celu aktywizacj  społeczn  osób  
wykluczonych  lub  zagro onych  
wykluczeniem  społecznych,  prowadz cych  do  
ich    wł czenia  społecznego.  Zgodnie ze 
Strategiami szczególnej uwagi  wymaga  grupa  
osób  w  wieku  produkcyjnym,  których  
aktywno ć  wpływa  na  jako ć  ycia osób  od  
nich  zale nych. Aktywizacja  powinna  
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odbywać  si   m.in.  poprzez  szkolenia  i  
podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  oraz  
organizacj   zatrudnienia  w formie  prac  
społecznie u ytecznych  i  sta y. 
Stowarzyszenie  Źoro li dzieciom  brało  
udział w tworzeniu  Strategii Rozwi zywania 
Problemów  Społecznych  i zło yło fiszk  
projektow , która została zakwalifikowana na 
list  podstawow  polityki terytorialnej do 
realizacji. Projekt  jest  odpowiedzi   na  
problemy  rynku pracy i  wł czenia  
społecznego na terenie gminy  S pólno  
Kraje skie. Jego zało enia opieraj  si  na 
dotychczasowym do wiadczeniu 
Wnioskodawcy,  który w ostatnich latach 
zrealizował podobne  wsparcie na tym terenie, 
które zostało  zaakceptowane przez lokalne  
rodowisko  i  instytucje  rynku  pracy  i  opieki  

społecznej. Ł czy w sobie najlepsze 
rozwi zania  wypracowane  w poprzednich  
projektach  z  nowymi pomysłami i 
rozwi zaniami nastawionymi na  
rozwi zywanie  lokalnych  problemów.  
Wykorzystuje  nowoczesn  metod  pracy z 
rodzinami w otwartym   rodowisku 
wypracowana w projekcie ponadnarodowym 
"Wsparcie Rodziny drog  do integracji". 
Stosowane wcze niej metody uzyskały wysoka 
skuteczno ć i efektywno ć zatrudnieniow . 
Projekt zakłada pełne, kompleksowe wsparcie 
osób z trudno ciami yciowymi i ich 
najbli szego otoczenia, wsparcie opiera si  na  
diagnozie,  która  staje  si   podstaw   budowy  
skutecznej  cie ki  reintegracji,  opiera  si   na  
wdro eniu  Programu  Aktywno ci  Lokalnej,  
szeregu instrumentów  aktywizacji  zawodowej  
i  społecznej.  Projekt  zakłada  pełna  
współprace  z  O rodkiem  Pomocy  
Społecznej  oraz  partnerami  społecznymi  
aby odnie ć  prawdziwy  sukces  mierzony 
ilo ci   osób,  które  b d   potrafiły  wdro yć  
w swoim  najbli szym  rodowisku  zakładana  
w projekcie  zmian .  Projekt jest zgodny ze 
Strategi  Obszaru Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego Powiatu S pole skiego, z 
wrze nia 2015r, Celem nadrz dnym - 
Zwi kszanie dochodów i podnoszenie 
standardów ycia mieszka ców,  Celem  
żłównym  nr  4  -  Poprawa  jako ci  
wiadczonych  usług  publicznych:  -  działania  
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aktywizacyjne  na  rzecz rodzin oraz osób 
wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem  
społecznym, rewitalizacja społeczno-
gospodarcza terenów problemowych. Fiszka 
lista podstawowa strategii - zakwalifikowana. 
Cel szczegółowy PI RPO - Aktywna 
integracja osób zagro onych ubóstwem  lub 
wykluczeniem  społecznym poprzez 
popraw   i wzmocnienie ich zdolno ci do 
zatrudnienia. 
Cel projektu: Poprawa dost pu do 
zatrudnienia i ograniczenie zapó nienia 
socjalno-ekonomicznego 76 osób z gminy 
S pólno Kraje skie zagro onych 
wykluczeniem społecznym i ich 
najbli szego otoczenia w okresie do 3Ń 
czerwca 2018 r.  
Wska niki rezultatu:  
Projekt zakłada efektywno ć społeczno 
zatrudnieniow  na poziomie 56% w tym 
minimalny poziom efektywno ci zatrudnieniowej 
b dzie wynosił 22 %, 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 
osób; 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukuj cych 
pracy po opuszczeniu programu – 76 osób; 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracuj cych 6 
miesi cy po opuszczeniu programu (ł cznie 
z pracuj cymi na własny rachunek)– 17 
osób; 
Liczba osób które podj ły prace społecznie 
u yteczne (efektywno ć społeczno- 
zatrudnieniowa)  20 osób 
Wska niki produktuŚ 
Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, obj tych 
wsparciem w programie –  76 osób  
Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie – 3 osoby; 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

REKRUTACJA: 
1) od 2017-01-01 do 2016-01-11 - Powołanie 
Zespołu Projektowego, przydzielenie zada , w 
tym przygotowanie zasad regulaminu 
rekrutacji; 
2) od 2017-01-12 do 2017-02- 12- Aktywna 
rekrutacja uczestników projektu - info na 
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stronach internetowych, w instytucjach 
publicznych, uruchomieniu punktu 
informacyjnego; 
3) od 2017-02-10 do 2017-03-13 - 
prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z 
kandydatami do projektu, diagnoza lokalna, 
ustalenie listy osób przyj tych do projektu; 
DIAGNOZA POTRZEB I 
PRZYGOTOWANIE  INDYWIDUALNYCH 

CIź źK RźINTźżRACJI,  KONTRAKTY 
SOCJALNE 
1)od 2017-03-13 do 2017-04-04 - 
Przeprowadzenie rozmów z uczestnikami - 
przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie 
indywidualnych cie ek reintegracji; 
2) od 2017-04-05 do 2017-04-31 - 
Przygotowanie i podpisanie z uczestnikami 
kontraktów socjalnych: 
WŹRO źNIź PROżRAMU PAL-
MźTOŹA PRACY Z ROŹZIN  W 
OTWARTYM ROŹOWISKU 
1)od 2017-05-01 do 2017-05-08 - 
Przygotowanie harmonogramu działania w 
ramach  zadania; 
2) od 2017-05-08 do 2018-11.-15 – 
wdro enie PAL realizacja poradnictwa 
psychospołecznego , szkolenia 
PODSUMOWANIE:: 15.11-31.12.2018 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I.kw.2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV.kw.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Danuta Daszkiewicz 
Źyrektor łobka w Centrum Małego Dziecka i 
Rodziny 
606-465-124 
danuta-daszkiewicz@wp.pl 

 
Fiszka Nr 29 
Nazwa projektu Program aktywno ci lokalnej na terenie gminy Wi cbork  
Beneficjent Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w 

Bydgoszczy 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

408 000,00 
408 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

PI 9i 
 

ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et 

 
rodki własne -61 200,00 – 15% 
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beneficjenta): 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, 

województwa itp.) 

 
rodki RPO – EFS - 346 800,00 – 85% 

0,00  

Wyst powanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza). 

Nie dotyczy 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 
strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, 
wyró niane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego 
wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze 
wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt swym zasi giem obejmie miasto i gmin  Wi cbork, tj. 
ń3.4 tys. mieszka ców, czyli obszar o jednym z najwy szych 
wska ników społeczno - gospodarczego zapó nienia w 
województwie kujawsko-pomorskim. żmina Wi cbork jest 
gmin  miejsko-wiejsk  poło on , w zachodniej cz ci 
powiatu s pole skiego. Jest jedn  z 4 gmin powiatu. 
 
Przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat 
spowodowały degradacj  społeczno-kulturowo-ekonomiczn  
tego obszaru. Podejmowane działania maj  na celu odbudow  
kapitału ludzkiego i społecznego. 
 
Od kilkunastu lat powiat s pole ski charakteryzuje si  bardzo 
wysokim poziomem bezrobocia, w styczniu 2016 roku stopa 
bezrobocia wyniosłaŚ 2Ń,2% (krajŚńŃ,3%, woj.kuj-
pom.ń3,9%). Wg danych PUP S pólno Kraj., w styczniu 2Ńń6 
r., na terenie powiatu s pole skiego zarejestrowanych było a  
2.846 osób bezrobotnych, z czego w gminie Wi cbork 
zarejestrowano 835 bezrobotnych (w tym 54,85% to kobiety). 
Powiat jest na 4 miejscu w województwie pod wzgl dem 
najwy szej stopy bezrobocia (za powiatemŚ włocławskim, 
lipnowskim, radziejowskim (stan na I.2016). 
 
Liczba rodowisk obj tych wiadczeniami pomocy społecznej 
(pieni nymi i niepieni nymi, z wył czeniem pracy 
socjalnej) na terenie gminy Wi cbork w 2Ńń5 roku wynosiła 
5ńń rodzin, skupiaj cych ń 38Ń osób. W stosunku do roku 
2Ńń4 nast pił niewielki spadek zarówno liczby rodzin 
obj tych pomoc  (2Ńń4Ś o 36 rodziny, 2Ńń3Ś o 62 rodziny) jak 
i liczby osób w nich funkcjonuj cych (2Ńń4Ś o ń76, 2Ńń3Ś o 
ń93),  wska nik stanowi ok. ń2 % mieszka ców gminy (2Ńń4Ś 
ok.13%). 
W roku 2Ńń5 nadal dominuj cym czynnikiem przyznawania  
wiadcze  pomocy społecznej, podobnie jak w latach 

poprzednich s  przyczyny zdrowotne. Źługotrwał  chorob  
zdiagnozowano u 6Ń,98% rodzin oraz w du ej mierze 
powi zana z długotrwał  chorob  niepełnosprawno ć 
(48,3ń%), oba problemy w zetkni ciu z ubóstwem (5Ń,17%) 
zmuszaj  do podejmowania trudnych wyborów pomi dzy 
leczeniem, a konieczno ci  zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych. 
żrup  najbardziej nara on  na potrzeb  korzystania z pomocy 
społecznej, na terenie gminy jest grupa osób w wieku 
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produkcyjnym, tj. 54% ogółu korzystaj cych, natomiast 36% 
ogółu osób jest w wieku przedprodukcyjnym, najmniejsz  
grup  osób stanowi  osoby w wieku poprodukcyjnym, tj. ńŃ% 
(2Ńń4Ś 8,7%), jednak zauwa alna jest ci gły wzrost liczby 
osób w tej grupie powi zany ze skutkiem starzenia si  
społecze stwa. 
W grupie osób w wieku produkcyjnym, tylko 14% jest 
zatrudnionych na umow  o prac , pozostałe osoby s  osobami 
bezrobotnymi lub nieaktywni zawodowo.  
Analizuj c główne ródła utrzymania rodzin korzystaj cych z 
pomocy społecznej w 2Ńń5 roku, uwidacznia si   niewielka 
aktywno ci zawodowa beneficjentów. W ród 5ńń rodzin 
korzystaj cych z pomocy, tylko  dla ń4% wynagrodzenie 
stanowi główne ródło dochodu. Najwi ksz  grup  rodzin, 
gdy  a  38% ogółu stanowi  rodziny, w których głównym 
ródłem utrzymania s  ró norodne wiadczenia socjalne (np. 

świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz 
alimentacyjny, stypendia za odbywanie stażu, zasiłki dla 
bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe, alimenty). Źrug  grup  
co do wielko ci (3ń%) stanowi  rodziny, w których 
podstawowym ródłem utrzymania s  renty lub emerytury, 
czyli równie  wiadczenia wypłacane z systemu 
zabezpieczenia społecznego, natomiast 7% rodzin nie posiada 
w ogóle własnego dochodu (utrzymują się tylko i wyłącznie z 

pomocy finansowej tut. ośrodka). 
Pomimo, i  system jest swoistym zabezpieczeniem pa stwa 
przed ubóstwem obywateli, niejednokrotnie prowadzi do 
ograniczenia aktywno ci zawodowej osób zdolnych do 
podj cia pracy zawodowej we własnym zakresie. Bardzo 
wa n  kwesti  maj c  wpływ na podniesienie jako ci ycia 
rodzin jest umo liwienie rodzinom /osobom aktywizacji 
zawodowej i społecznej.  
żłównym problemem osób bezrobotnych/nieaktywnych 
zawodowo jest kwestia braku umiej tno ci, poszukiwanych 
przez pracodawców. Dysharmonia pojawia si  głównie 
miedzy technicznymi i nietechnicznymi umiej tno ciami. 
Umiej tno ci te uwa ane s  za wa ne, je li nie kluczowe w 
budowaniu własnej kariery zawodowej, a ich niedobór 
szczególnie mocno, ujawnia si  w przypadku kobiet jak i 
długotrwale bezrobotnych. Dla potwierdzenia skali problemu 
przeprowadzono konsultacje w lokalnym rodowisku 
(III.2Ńń5). Obj ły one osoby niezatrudnione, osoby 
bezrobotne, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców, 
pracowników PUP w S pólnie Kraje skim oraz pracowników 
socjalnych MżOPS w Wi cborku, od których otrzymano 
wskazówki i informacje pozwalaj ce zaplanować formy 
wsparcia. 
Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych przez 
pracowników socjalnych MżOPS w Wi cborku, których 
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celem była identyfikacja problemów osób bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo z wej ciem na rynek pracy i 
zbadanie zainteresowania udziałem w projekcie 
(ukierunkowane wywiady przeprowadzano w 2014 roku) 
wi kszo ć badanych wykazała 3 główne problemy zawodowe 
z wej ciem na rynek pracy: 

1. brak do wiadczenia zawodowegoś 
2. brak odpowiednich kwalifikacji; 
3. brak ofert pracy w ich zawodzie. 

Natomiast pracodawcy oczekuj  od potencjalnego pracownika 
oprócz kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych. 
 
Celem projektu b dzie aktywna integracja 34 osób 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poprzez popraw  i wzmocnienie ich zdolno ci do 
zatrudnienia, z terenu miasta i gminy Wi cbork, przy 
zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych 
działa  umo liwiaj cych aktywne wł czenie społeczne a 
tak e powrót na rynek pracy realizowanych w oparciu o  
Program Aktywno ci Lokalnej, z obligatoryjnym 
wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub 
zawodowej i/lub edukacyjnej. 
PAL zawierać b dzie  co najmniej nast puj ce elementy: 
1. Źiagnoz  zasobów, potrzeb i wyzwa  stoj cych przed 
dan  społeczno ci /uczestnikiem, 
2. Współprac  partnerów lokalnych na rzecz PAL i jego 
uczestników, 
3. Źziałania animacyjne animatora lokalnego/ 
streetworkera, budowanie sieci wsparcia społecznego – 
wsparcie społeczno ci, 
4. Indywidualne wsparcie uczestników – opracowanie 
Indywidualnej cie ki Rozwoju, okre lenie działa  i metod 
wsparcia, a tak e celów i rezultatów do osi gni cia przez 
uczestnika – psycholog/doradca, 
5. Ocena rezultatów poszczególnych uczestników pod 
wzgl dem skuteczno ci, trwało ci, efektywno ci, a tak e 
u yteczno ci podj tych dla niego działa . 
Projekt zawierać b dzie kompleksowo ć wsparcia poprzez 
realizacj  minimum 4 instrumentów aktywnej integracji w 
tym min 2 dla ka dego uczestnika (do wyboru spo ród 
przewidzianych do realizacji w Regulaminie konkursu). 
Jednocze nie usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym dla osób, rodzin i rodowisk zagro onych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie b d  stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach cie ki reintegracji. 
Wobec uczestników oraz ich otoczenia zastosowane b d  
działania rodowiskowe tj. inicjatywy integracyjne 
obejmuj ce. 
Źziałania b d  ukierunkowane na aktywizacj  społeczno-
zawodow  34 osób niepracuj cych w wieku aktywno ci 
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zawodowej, zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) z terenu 
miasta i gminy Wi cbork wraz z otoczeniem (w takim 
zakresie w jakim jest to niezb dne dla wsparcia osób 
wykluczonych społecznie).  
Zało enia projektowe wypełniaj  tre ci  zało eniaŚ 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 

2. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – 
żospodarczego  Powiatu S pole skiego, 

3. Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych 
żminy Wi cbork na lata 2Ńń4-2021. 

 
Projekt realizowany b dzie w partnerstwie z żmin  
Wi cbork / Miejsko-żminnym O rodkiem Pomocy 
Społecznej w Wi cborku. 
  
Wska niki rezultatuŚ 

1. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu:  
 warto ć docelowa wska nika – 24 (2018 r.) 

2. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukuj cych pracy po 
opuszczeniu programu: 
 warto ć docelowa wska nika – 20 (2018 r.) 

3. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) 
 warto ć docelowa wska nika – 8 (2018 r.) 

4. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych 6 miesi cy po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) 
 warto ć docelowa wska nika – 8 (2018 r.)  

 
Wska nik produktuŚ 

1. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych wsparciem w 
programie [osoby] 
 warto ć docelowa wska nika – 34 (2018 r.) 

2. Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie (CO16) [osoby] 
 warto ć docelowa wska nika – 6 (2018 r.) 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia 

Projekt znajduje si  na etapie planowania. 
Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ 
ZADANIE 1:  
OPRACOWANIE  I PRZYJ CIź ŹO  RźALIZACJI 
PROżRAMU AKTYWNO CI LOKALNźJ (V.2017 – 
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IV.2018) 
ZADANIE 2:  
WŹRO źNIź I RźALIZACJA PROżRAMU 
AKTYWNO CI LOKALNźJ (VI.2017 – IV.2018) 
źtap ńŚ stworzenie indywidualnej cie ki reintegracji (z 
uwzgl dnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb) dla osób i/lub rodzin i/lub 
rodowisk zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez zastosowanie programu aktywno ci 
lokalnej dla ka dego uczestnika PALś 
Etap 2: przygotowanie i realizacja instrumentów aktywizacji 
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej. 
ZADANIE 3. RźALIZACJA PROżRAMU AKTYWNO CI 
LOKALNEJ - PRACA SOCJALNA (V.2017 – IV.2018) 
ZADANIE 4:  
ŹZIAŁANIA ROŹOWISKOWź OBźJMUJ Cź 
INTźżRUJ Cź ZAJ CIA żRUPOWź (VI.2017 – IV.2018) 
ZARZ ŹZANIź PROJEKTEM (VI.2017 – IV.2018) 
źtap ńŚ Nadzór nad zespołem projektowym 
Etap 2: Prowadzenie Biura Projektu 
źtap 3Ś Monitoring post pu projektu 
źtap 4Ś Nadzór nad stron  finansow  projektu 
źtap 5Ś Opracowywanie i składanie wniosków o płatno ć 
źtap 6Ś Zarz dzanie ryzykiem 
Etap 7: Przeprowadzenie rekrutacji 
Etap 8: Promocja projektu 
Etap 9: Organizacja form wsparcia 
źtap ńŃŚ Zastosowanie procedur wynikaj cych z pzp 

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu 

II kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu 

IV. kw. 2018 

Osoba mog ca udzielić informacji 
na temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

 

Izabela Szmagli ska 
Zast pca Źyrektora 
tel. 52 389 53 53 
izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl 

 
Fiszka Nr 30 
Nazwa projektu Realizacja programu na rzecz wsparcia zatrudnienia i 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawno ciami przy wykorzystaniu usług aktywnej 
integracji  

Beneficjent żmina Wi cbork/  
Miejsko-żminny O rodek Pomocy Społecznej w Wi cborku 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

400 000,00  
400 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach PI 9i  

mailto:izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl


 143 

RPO  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et 

beneficjenta): 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , 
rodki bud etu pa stwa, 

województwa itp.) 

 
rodki własne (bud et beneficjenta),  

6Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł – 15% 
rodki RPO - źuropejski Żundusz Społeczny,  

34Ń.ŃŃŃ,ŃŃ zł – 85% 

Wyst powanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza). 

Nie dotyczy 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 
strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, 
wyró niane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontek cie jego 
wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze 
wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Projekt swym zasi giem obejmie miasto i gmin  Wi cbork, tj. 
ń3.4 tys. mieszka ców czyli obszar o jednym z najwy szych 
wska ników społeczno - gospodarczego zapó nienia w 
województwie kujawsko-pomorskim. żmina Wi cbork jest 
gmin  miejsko-wiejsk  poło on , w zachodniej cz ci 
powiatu s pole skiego. Jest jedn  z 4 gmin powiatu. 
Przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat 
spowodowały degradacj  społeczno-kulturowo-ekonomiczn  
tego obszaru. Podejmowane działania maj  na celu odbudow  
kapitału ludzkiego i społecznego. 
Zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych (dalejŚ ON), podj cie 
aktywno ci  społeczno-zawodowej jest niezwykle wa ne, 
gdy  pozwala na wyj cie z grupy zagro onej wykluczeniem 
społecznym (dalejŚ WS) i przeciwdziała wielokrotnej 
dyskryminacji.   Tymczasem wła nie w ród ON cz ciej ni  
w pozostałych grupach społecznych wyst puje zjawisko 
zagro enia WS z powodu niewielkiej aktywizacji społeczno-
zawodowej. ON stanowi  grup  osób nieaktywnych 
zawodowo, która ze wzgl du na istnienie barier ma 
najwi ksze trudno ci w uzyskaniu zatrudnienia. 
Od kilkunastu lat powiat s pole ski charakteryzuje si  bardzo 
wysokim poziomem bezrobocia, w styczniu 2016 roku stopa 
bezrobocia wyniosłaŚ 2Ń,2% (krajŚńŃ,3%, woj.kuj-
pom.ń3,9%). Wg danych PUP S pólno Kraj., w I.2Ńń6 r., na 
terenie powiatu s pole skiego zarejestrowanych było a  2.846 
osób bezrobotnych, z czego 835 osób w gminie Wi cbork (w 
tym ok. 55% kobiet). Powiat jest na 4 miejscu w 
województwie pod wzgl dem najwy szej stopy bezrobocia 
(za powiatemŚ włocławskim, lipnowskim, radziejowskim (stan 
na I.2016). 
Liczba rodowisk obj tych przez OPS w Wi cborku 
wiadczeniami pomocy społecznej (pieni nymi i 

niepieni nymi, z wył czeniem pracy socjalnej) na terenie 
gminy Wi cbork w 2Ńń5 roku wynosiła 5ńń rodzin, 
skupiaj cych ń.38Ń osób. W stosunku do roku 2Ńń4 nast pił 
niewielki spadek zarówno liczby rodzin obj tych pomoc  
(2014: o 36 rodziny, 2013: o 62 rodziny) jak i liczby osób w 
nich funkcjonuj cych (2Ńń4Ś o ń76, 2Ńń3Ś o ń93),  wska nik 
stanowi ok. ń2 % mieszka ców gminy (2Ńń4Ś ok.ń3%). 
Na terenie powiatu, zgodnie z NSP z 2011 roku  
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zamieszkiwało ń3% osób niepełnosprawnych (dalejŚ ON), (tj. 
5.594 osób), z czego prawie 80% to osoby niepełnosprawne 
prawnie. Wg danych własnych OPS w Wi cborku, w ród 
ń2% mieszka ców gminy, stanowi cych grup  klientów 
pomocy społecznej (tj. ń.38Ń osób), jest 24% ON , z czego  a  
65% to osoby w wieku aktywno ci zawodowej (tj. 262 
osoby), z czego tylko 10 osób pracuje zawodowo.  
żłównym ródłem utrzymania s  ró norodne wiadczenia z 
szerokiego wachlarza systemu zabezpieczenia społecznego 
(np. świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz 
alimentacyjny, stypendia za odbywanie stażu, zasiłki dla 
bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe, alimenty). 
W roku 2Ńń5 nadal dominuj cym czynnikiem przyznawania  
wiadcze  pomocy społecznej, podobnie jak w latach 

poprzednich s  przyczyny zdrowotne. Źługotrwał  chorob  
zdiagnozowano u 6Ń,98% rodzin oraz w du ej mierze 
powi zana z długotrwał  chorob  niepełnosprawno ć 
(48,3ń%), oba problemy w zetkni ciu z ubóstwem (5Ń,ń7%) 
zmuszaj  do podejmowania trudnych wyborów pomi dzy 
leczeniem, a konieczno ci  zaspokojenia podstawowych 
potrzeb bytowych. 
Pomimo, i  system jest swoistym zabezpieczeniem pa stwa 
przed ubóstwem obywateli, niejednokrotnie prowadzi do 
ograniczenia aktywno ci zawodowej osób zdolnych do 
podj cia pracy zawodowej we własnym zakresie. Bardzo 
wa n  kwesti  maj c  wpływ na podniesienie jako ci ycia 
rodzin jest umo liwienie rodzinom /osobom aktywizacji 
zawodowej i społecznej.  
żłównym problemem osób bezrobotnych/nieaktywnych 
zawodowo jest kwestia braku umiej tno ci, poszukiwanych 
przez pracodawców. Źysharmonia pojawia si  głównie 
mi dzy technicznymi i nietechnicznymi umiej tno ciami. 
Umiej tno ci te uwa ane s  za wa ne, je li nie kluczowe w 
budowaniu własnej kariery zawodowej, a ich niedobór 
szczególnie mocno, ujawnia si  w przypadku kobiet jak i 
długotrwale bezrobotnych. Źla potwierdzenia skali problemu 
przeprowadzono konsultacje w lokalnym rodowisku 
(III.2Ńń5). Obj ły one osoby niezatrudnione, osoby 
bezrobotne, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców, 
pracowników PUP w S pólnie Kraje skim oraz pracowników 
socjalnych MGOPS w Wi cborku, od których otrzymano 
wskazówki i informacje pozwalaj ce zaplanować formy 
wsparcia. 
Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych przez 
pracowników socjalnych MżOPS w Wi cborku, których 
celem była identyfikacja problemów osób bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo, zwi zanych z wej ciem na rynek 
pracy i zbadanie zainteresowania udziałem w projekcie 
(ukierunkowane wywiady przeprowadzano w 2015 roku) 
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wi kszo ć badanych wykazała 3 główne problemy zawodowe 
z wej ciem na rynek pracyŚ 

4. brak do wiadczenia zawodowego; 
5. brak odpowiednich kwalifikacji; 
6. brak ofert pracy w ich zawodzie. 

Natomiast pracodawcy oczekuj  od potencjalnego pracownika 
oprócz kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych. 
Celem projektu b dzie aktywna integracja 2Ń osób 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poprzez popraw  i wzmocnienie ich zdolno ci do 
zatrudnienia, z terenu miasta i gminy Wi cbork,  
przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych 
działa  umo liwiaj cych aktywne wł czenie społeczne, a 
tak e powrót na rynek pracy, realizowane w oparciu o 
program na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawno ciami. 
Wsparcie, w ramach projektu wdra ane b dzie obowi zkowo 
poprzez realizacj  usług aktywnej integracji zawieraj cych co 
najmniej nast puj ce elementyŚ 

1. diagnoz  sytuacji społeczno-zawodowej uczestnika, 
2. poradnictwo psychospołeczne, 
3. poradnictwo zawodowe. 

Źodatkowo, w ramach projektu zakłada wsparcieŚ 
1. usługami asystenckimi i/lub usługami trenera pracy, 

umo liwiaj cymi uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia, w szczególno ci w pocz tkowym okresie 
zatrudnienia uczestników, 

2. praktykami i/lub sta ami dla uczestników projektu 
gdy taka potrzeba wyniknie z indywidualnej ścieżki 
reintegracji. 

Zakłada si  równie  wsparcie dla otoczenia osób z 
niepełnosprawno ciami, w tym osób pełni cych obowi zki 
opieku cze (w takim zakresie, w jakim jest to niezb dne dla 
wsparcia tych osób). 
Źziałania b d  ukierunkowane na aktywizacj  społeczno-
zawodow  2Ń osób niepełnosprawnych, niepracuj cych (ń8-
65 lat), zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) z terenu 
miasta i gminy Wi cbork (w takim zakresie w jakim jest to 
niezb dne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie).  
Rekrutacja obejmie 2 edycje, po 10 osób w ka dej edycji 
(edycja I:  II.2017-XI.2017; edycja II: I.2018-X.2Ńń8, ka da 
po ńŃ miesi cy). 
Zało enia projektowe wypełniaj  tre ci  zało eniaŚ 

4. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 

5. Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – 
żospodarczego Powiatu S pole skiego, 

6. Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych 
żminy Wi cbork na lata 2Ńń4-2021. 
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Projekt realizowany b dzie w partnerstwie w zakresie 
realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej. 
 
Wska nik rezultatuŚ 

5. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu:  
 warto ć docelowa wska nika – 20 (2018 r.) 

6. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukuj cych pracy po 
opuszczeniu programu: 
 warto ć docelowa wska nika – 20 (2018 r.) 

7. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) 
 warto ć docelowa wska nika – 5 (2018 r.) 

8. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych 6 miesi cy po 
opuszczeniu programu (ł cznie z pracuj cymi na 
własny rachunek) 
 warto ć docelowa wska nika – 5 (2018 r.)  

 
Wska nik produktuŚ 

3. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym obj tych wsparciem w 
programie [osoby] 
 warto ć docelowa wska nika – 20 (2018 r.) 

4. Liczba osób z niepełnosprawno ciami obj tych 
wsparciem w programie (CO16) [osoby] 
 warto ć docelowa wska nika – 20 (2018 r.) 

Stan przygotowa  i harmonogram 
realizacji przedsi wzi cia 

Projekt znajduje si  na etapie planowania. 
 
Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ 
ZADANIE 1:  
OPRACOWANIź  I PRZYJ CIź ŹO  RźALIZACJI 
PROGRAMU NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA I 
RźHABILITACJI ZAWOŹOWźJ I SPOŁźCZNźJ OSÓB Z 
NIźPźŁNOSPRAWNO CIAMI PRZY 
WYKORZYSTANIU USŁUż AKTYWNEJ INTEGRACJI 
(I.2017 – V.2017) 
ZADANIE 2:  
WŹRO źNIź I RźALIZACJA PROżRAMU NA RZECZ 
WSPARCIA ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI 
ZAWOŹOWźJ I SPOŁźCZNźJ OSÓB Z 
NIźPźŁNOSPRAWNO CIAMI PRZY 
WYKORZYSTANIU USŁUż AKTYWNźJ INTźżRACJI 
(edycja I: V.2017-II.2018; edycja II: II.2018-XI.2Ńń8, ka da 
po ńŃ miesi cy). 
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źtap ńŚ stworzenie indywidualnej cie ki reintegracji (z 
obowi zkowym wykorzystaniemŚ diagnozy sytuacji 
społeczno-zawodowej uczestnika, poradnictwa 
psychospołecznego oraz poradnictwa zawodowego) dla ON 
zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymś 
Etap 2: przygotowanie i realizacja instrumentów aktywizacji 
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej dla osób z 
niepełnosprawno ciami. 
ZADANIE 3:  
ŹZIAŁANIA WSPIźRAJ Cź OTOCZźNIź OSÓB Z 
NIźPźŁNOSPRAWNO CIAMI, W TYM OSÓB 
PźŁNI CYCH OBOWI ZKI OPIźKU CZź (V.2Ńń7 – 
XI.2018) 
ZARZ ŹZANIź PROJźKTźM (I.2Ńń7 – XII.2018) 
źtap ńŚ Nadzór nad zespołem projektowym 
Etap 2: Prowadzenie Biura Projektu 
źtap 3Ś Monitoring post pu projektu 
źtap 4Ś Nadzór nad stron  finansow  projektu 
źtap 5Ś Opracowywanie i składanie wniosków o płatno ć 
źtap 6Ś Zarz dzanie ryzykiem 
Etap 7: Przeprowadzenie rekrutacji 
Etap 8: Promocja projektu 
Etap 9: Organizacja form wsparcia 
źtap ńŃŚ Zastosowanie procedur wynikaj cych z pzp 

Przewidywany termin rozpocz cia 
realizacji projektu 

I kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia 
realizacji projektu 

IV kw. 2018 

Osoba mog ca udzielić informacji 
na temat projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

 

Izabela Szmaglińska 

Zast pca Źyrektora 
tel. 52 389 53 53 
izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl 

 
Fiszka Nr 31 

Nazwa projektu Aktywni społecznie 5Ń+ 
Beneficjent żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 010 000,00  
1 010 000,00  
 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 9 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
  151 500,00 - tj. 15% 
  858 500,00 -  tj. 85% 
             0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

Nie wyst puje  

mailto:izabela.szmaglinska@mgopswiecbork.pl
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Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ń.Celem projektu b dzieŚ 
    - pobudzenie aktywno ci osób starszych i 
budowanie wi zi mi dzypokoleniowych w gminie 
S pólno Kraje skie, 
    - aktywizacja i integracja rodowiska seniorów 
gminy S pólno Kraje skie,   
    - zapoznanie si  z podstawami z zakresu obsługi 
komputera przez osoby starsze,  
     - polepszanie jako ci ycia seniora, 
   -  przybli enie seniorom nowoczesnych systemów 
komunikacji, 
   - wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych, 
   - zmotywowanie do działa  na rzecz rodowiska 
lokalnego. 
 
Projekt b dzie polegał na wł czeniu seniorów do 
działa  na rzecz społeczno ci lokalnej, budowanie 
wi zi mi dzypokoleniowych, podniesienie 
kwalifikacji w zakresie nowoczesnych systemów 
komunikacyjnych.  
DziałaniaŚ 
1. W ka dej wsi prowadzone b d  w wietlicach 
warsztaty komputerowe z zakresu podstawowej 
obsługi komputera i Internetu. 
2. W ka dej wsi b d  odbywały si  zaj cia z 
r kodzieła, haftowania, decoupage, kulinarne (przez 
okres trwania projektu).  
3. W ka dej wsi po pierwszym półroczu realizacji 
projektu planuje si  zorganizowanie akcji 
CZYTANIź ŹLA NAJMŁOŹSZYCH (seniorzy 
b d  czytać bajki najmłodszym mieszka com wsi).   
 4. W ka dej wsi przy współudziale seniorów 
organizowane b d  cykliczne spotkania 
integracyjne, wspólne wycieczki, ogniska, festyny 
itp. 
5. Projekt obejmował b dzie równie Ś 
*zaj cia „nordic walking” dla seniorów pod okiem 
instruktora oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe – chi 
kung (do wykonania zadania zakup kijków nordic 
walking, innych materiałów i sprz tu według 
potrzeb) 
 *wystawy tematyczne, prezentuj ce pasje osób 
starszych (np. malarska, rze biarska, robótek 
r cznych - szydełkowanie, praca  z drutami 
dziewiarskimi)  
*spotkania mi dzypokoleniowe po wi cone 
tradycjom, zwyczajom bo onarodzeniowym  
6. Cykliczne spotkania ze specjalistami i 
pracownikami instytucji (ochrona zdrowia, policja, 
o rodek pomocy społecznej, punktu interwencji 
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kryzysowej itp.). 
7. Cykliczne spotkania integruj ce mieszka ców 
S pólna Kraje skiego, daj ce mo liwo ć osobom 
wykluczonym i starszym na wspólne sp dzanie 
czasu. 
 
Przewidywane wska nikiŚ 
Liczba osób, które b d  uczestniczyły w 
spotkaniach – 1000 osób 
Liczba osób, które podnios  swoje kwalifikacje 
zwi zane z nauk  obsługi komputera – 90 osób 
Liczba zorganizowanych wycieczek, festynów, 
spotka  integracyjnych, ognisk - 81 
Liczba spotka  ze specjalistami - 100 
 
 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Źziałania zostan  wdro one po uzyskaniu 
dofinansowania 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

IV kw. 2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw. 2021 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e-mail 

Izabela Fröhlke 
Źyrektor O rodka Pomocy Społecznej w S pólnie 
Kraje skim 
52 388 84 50/52 388 84 51 
ops@ops-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 32 
Nazwa projektu Przez WTZ do zatrudnienia 
Beneficjent  Stowarzyszenie „Źoro li-Źzieciom” w 

S pólnie Kraje skim 
      Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

356 000,00 
356 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 9i  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
rodki własne ń5% - 53 400,00 
rodki źŻS – 85% - 302 600,00 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

 
Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy- usługi w zakresie pomocy 
społecznej wiadczone przez podmioty 
publiczne w ramach systemu pomocy 
społecznej, co do zasady nie stanowi  
wiadczenia usług w rozumieniu art. 5Ń 

TWź, zatem pomoc udzielana ze rodków 
publicznych nie stanowi pomocy publicznej 
w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE . 
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Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   
 

Celem projektu jest: aktywizacja społeczno-
zawodowa dotychczasowych uczestników 
wtz realizowana w postaci nowej oferty 
poprzez doradztwo zawodowe, treningi 
kompetencji i umiej tno ci społecznych, 
kursy zawodowe, szkolenia, poradnictwo, 
sta e i praktyki zawodowe w spółdzielni 
socjalnej  i/lub na otwartym rynku pracy. 
Projekt jest skierowany do mieszka ców 
powiatu s pole skiego, uczestników 
warsztatu terapii zaj ciowej z 
niepełnosprawno ci  intelektualn  
umiarkowanego lub znacznego stopnia. S  to 
osoby najbardziej zagro one ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w grupie osób z 
niepełnosprawno ciami. Poprzez wsparcie 
oraz aktywn  integracj  wzmocnimy szanse 
uczestników wtz na ich zdolno ci do 
zatrudnienia. źfektem współpracy samorz du 
lokalnego oraz naszego stowarzyszenia jest 
podj cie działania w sferze ekonomii 
społecznej, czego finałem jest tworzenie 
spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie 
znajd  najlepiej przygotowani do pracy 
uczestnicy warsztatu terapii zaj ciowej. 
Projekt jest zgodny ze Strategi  Obszaru 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
S pole skiego (cel nr 4 – Poprawa jako ci 
wiadczonych usług publicznych – działania 

aktywizacyjne na rzecz rodzin oraz osób 
wykluczonych lub zagro onych społecznym, 
rewitalizacja społeczno-gospodarcza terenów 
problemowych). Zaproponowane wsparcie 
przewiduje zdobycie nowych kwalifikacji, 
kompetencji i umiej tno ci pomagaj cych 
wzmocnić motywacj  uczestników oraz 
przełamać bariery osobiste, mentalne 
uczestników wtz i ich otoczenia, co pozwoli 
na zwi kszenie ich szans na podj cie 
zatrudnienia. Projekt zakłada wsparcie 
cało ciowe dlatego zaplanowane działania 
b d  ró norodne. Projekt w zakresie 
aktywizacji społeczno-zawodowej 30 
uczestników wtz, z niepełnosprawno ci  
intelektualn . Zostan  wykorzystane 
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nast puj ce instrumenty aktywnej integracjiŚ 
 Poradnictwo psychospołeczne a w nimŚ 
ń. Warsztaty psychospołeczne dla wszystkich 
uczestników projektu. Beneficjenci zostan  
podzieleni na dwie grupy. Źla ka dej grupy 
przewidziano 4Ń h warsztatów podnosz cych 
kompetencje yciowe oraz umiej tno ci 
społeczno- zawodowe umo liwiaj ce powrót 
do ycia społecznego, aktywizacj  
zawodow  a docelowo wej cie na rynek 
pracy. 
2. Trening kompetencji społecznych – 
polegaj cy na rozwijaniu umiej tno ci 
interpersonalnych w yciu osobistym. W 
ramach uczestnicy zostan  podzieleni na trzy 
grupy po ńŃ osób i b d  uczestniczyć w 
treningu przez 8 m-cy 1 raz w m-cu       
po 4 godz. dla ka dej grupy. 
3.Poradnictwo i wsparcie psychologiczne- 
okre lenie predyspozycji osoby w celu 
dostosowania formy wsparcia: skierowania 
do grupy wsparcia, okre lenia kursu 
zawodowego do mo liwo ci uczestnika 
projektu. Spotkania grupowe b d  odbywać 
si  w trzech grupach po ńŃ osób przez okres 
4 m-cy 2 raz w miesi cu dla ka dej grupy po 
2 godz. oraz indywidualne 2 spotkania dla 
ka dej osoby po 2 godz. 
3. Doradztwo zawodowe - okre lenie cie ki 
zawodowej i predyspozycji osoby w celu 
dostosowania sta u do mo liwo ci 
uczestnika projektu. Spotkania grupowe b d  
odbywać si  w trzech grupach po ńŃ osób 
przez okres 4 m-cy 2 raz w miesi cu dla 
ka dej grupy po 2 godz. oraz indywidualne 2 
spotkania dla ka dej osoby po 2 godz. 
4. Kursy zawodowe - zdobycie nowych 
kompetencji i umiej tno ci zawodowych. 
Uczestnicy (luty 2017r. – maj 2018r.) b d  
uczestniczyć w kursach zawodowych, które 
zostan  wybrane zgodnie z predyspozycjami 
zawodowymi uczestników. 
5. Sta e zawodowe - uzyskanie 
do wiadczenia zawodowego. Źla 5 osób 
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zostanie zorganizowany 3 miesi czny sta  
zawodowy. W sta ach b d  brały udział 
wybrane osoby przede wszystkim te, które 
najlepiej rokuj  na odnalezienie si  na rynku 
pracy oraz znajd  zatrudnienie w spółdzielni 
socjalnej.  
6. Asystentury dla uczestników projektu – 6 
asystentów ON (lipiec 2017r.–listopad 
2018r.) 
7. Warsztaty psychopedagogiczne dla 
otoczenia Beneficjentów Ostatecznych – 30 
h warsztatu dla 15-20 osób z rodzin BO, 
wzmacniaj cych postaw  usamodzielniania 
swoich dorosłych dzieci w kierunku 
aktywno ci społecznej i zawodowej. 
Zarz dzanie projektem  
Kadra zarz dzaj ca: maj 2017r. – listopad 
2018r, tj. koordynator projektu, ksi gowy 
projektu. 
Przewidywane wska niki produktu i 
rezultatu:  
ń. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kompetencje po opuszczeniu programu na 
dzie  3Ń.ńń.2Ńń8r. – 30 osób. 

2. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
przygotowanych do podj cia pracy po 
opuszczeniu programu – 10 osób. 

3. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych po 
opuszczeniu programu – 5 osób. 

4. Liczba osób zagro onych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracuj cych 6 
miesi cy po opuszczeniu programu – 5 osób. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

Projekt gotowy do zło enia wniosku  
1.05 – 31.06.2017r. – rekrutacja 
uczestników, wyłonienie wykonawców 
umów, 
1.07. 2017r. – 30.11. 2018r. – rzeczowa 
realizacja projektu (szkolenia, zaj cia, usługi, 
sta e, praktyki), 
IV kw. 2018 r. – finansowe rozliczenie 
projektu, 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
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zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym – uczestników wtz:  
- treningi kompetencji społecznych 
- warsztaty grupowe       
- poradnictwo psychologiczne i zawodowe 
1.09.2017r. – 31.04.2018r.: 
- doradztwo zawodowe 02.2018r. –05.2018r. 
źtap ńŚ wiadczenie usług indywidualnego 
doradztwa zawodowego; 
Etap 2: organizacja warsztatów grupowych 
- kursy zawodowe - 02.2018r. – 05.2018r. 
- sta e i praktyki zawodowe - 05.2018r. – 
11.2018r. 
- asystentury dla uczestników projektu 
07–11.2018r. 
- zarz dzanie projektem. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

II kw. 2017r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw. 2018r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Wiesława Stafiej 
Sekretarz Stowarzyszenie „Źoro li-
Źzieciom” 
tel. 600 342 632 
e-mail: w.stefi@wp.pl 

 

Zał cznik nr ń2 – Żiszki projektowe z listy rezerwowej ORSż Powiatu S pole skiego (23 szt.) 

Fiszka Nr 1 
Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Przepałkowie 

Beneficjent  żmina So no  
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

400 000,00  

400 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  3 Pl 4 c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki własne ń5% - 60 000,00 
rodki źŻRR 85% - 340 000,00 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – Projekt nie b dzie generował 
przychodów i tym samym nie zakłóca 
konkurencji, a tak e nie wpływa na wymian  
handlow  pomi dzy Pa stwami Członkowskimi 
UE. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu nie 
zostanie uprzywilejowane adne przedsi biorstwo, 

mailto:w.stefi@wp.pl
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ani produkcja jakichkolwiek towarów. 
Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Przepałkowie. 
Cel realizacji projektuŚ Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi  
i wykorzystywania odnawialnych ródeł energii, 
w budynkach publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszona efektywno ć 
energetyczna budynków u yteczno ci publicznej i 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.   
źfektem realizacji PI b dzie racjonalizacja 
zu ycia i ograniczenie strat energii w sektorach 
publicznym, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi . Poprawa 
efektywno ci energetycznej wpłynie równie  na 
obni enie tzw. niskiej emisji, a tak e na popraw  
sytuacji finansowej.  
Wska nikiŚ zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach u yteczno ci 
publicznych – 50 000 kWh/rok 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – 1 szt 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

Projekt przygotowany do realizacji 
II kw. 2017 r.– prace przygotowawcze, 
III kw. 2018 r. – roboty budowlane, promocja 
projektu, 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

II kw.2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

III kw.2018 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 Artur Zabrocki 

Inspektor Urz du żminy w So nie    
52-389-01-10/ fax. 52-389-12-79 
gmina@sosno.pl, zabrockia@sosno.pl 

 
Fiszka Nr 2 
Nazwa projektu 
 

Modernizacja pla y miejskiej w S pólnie 
Kraje skim wraz z rozbudow  infrastruktury 
towarzysz cej, budowa boisk sportowych na 
obiektach CSiR 

Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

3 500 000,00  
3 500 000,00  
0,00  

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO 9b 
ródła finansowania projektu i  

mailto:gmina@sosno.pl
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rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

525 000,00 – 15 % 
2 975 000,00 – 85 % 
0,00  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem projektu jest modernizacja pla y 
miejskiej w S pólnie Kraje skim wraz z 
rozbudow  infrastruktury towarzysz cej, budowa 
boisk sportowych na obiektach CSiR. 
Opis projektu: 
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjno ci 
turystycznej obszarów S pólna Kraje skiego, 
żminy S pólno Kraje skie oraz powiatu 
s pole skiego. żłówne zało enia projektu oparte 
s  na zagospodarowaniu turystycznym pla y 
miejskiej w S pólnie Kraje skim, na terenie 
działek o nr ewid. ń93/5 (jezioro) obr b 
geodezyjny Źziechowo oraz na działkach o nr 
ewid. 538/13, 538/1, 538/4, 525 poło onych w 
obr bie ewidencyjnym nr ń w S pólnie 
Kraje skim. 
W ramach tego przedsi wzi cia planuje si Ś 

przy wypo yczalni sprz tu wodnego o szeroko ci 
ok. 2,Ń m i długo ci ok. 2Ń m 

ej (na palach 
stalowych o szeroko ci  ok. 2,Ń m i długo ci ok. 
ń5Ńm), w miejscu starych istniej cych pomostów 

wypo yczalni sprz tu wodnego na potrzeby bazy 
ratowniczej WOPR z sanitariatami, szatniami i 
przebieralniami dla wypoczywaj cych 

- torowej zje d alni do jeziora z 
nap dem wodnym o długo ci ok. 7Ńm 

- 4 boisk 
pełnowymiarowych do piłki siatkowej z 
piłkochwytami, ogrodzeniem i trybunami z 
cz ciowym zadaszeniem i funkcj  wykorzystania 
do futsalu 

-
sportowego w : 

 
 

 
 

az z 
2 tłoczniami – odcinek sieci doprowadzał b dzie 
cieki powstaj ce na terenie obiektów do miejskiej 

sieci zbiorczej. Kolektor b dzie miał długo ć 5ŃŃ 
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m oraz rednic  Øń25mm. 

m ² 
ektury (ławki, 

kosze na mieci itp.) 
Uzasadnienie: 
Powy szy projekt stanowi  uzupełnienie projektu 
kluczowego podniesie w znacznym stopniu 
atrakcyjno ć terenów żminy S pólno Kraje skie, 
powiatu s pole skiego, a tak e rozszerzy obszar 
aktywno ci turystycznej poza obszar miasta 
S pólno Kraje skie. Wzbogaci tereny ju  
cz ciowo zagospodarowane o obiekty małej 
architektury, obiekty sportowe, punkty widokowe 
i wiele innych, słu ce nie tylko mieszka com, ale 
i turystom. Jednym z przewidywanych skutków 
projektu jest wydłu enie sezonu turystycznego, a 
co za tym idzie, napływ wi kszej ilo ci turystów 
oraz wzrost dochodów z turystyki dla danego 
regionu bezpo rednio a tak e po rednio poprzez 
gał zie zwi zane z gastronomi  i baz  noclegow . 
Szeroko rozumiana reklama nie tylko lokalna ale i 
poprzez Internet ma przyci gn ć równie  turystów 
i inwestorów z dalszych regionów kraju oraz z 
zagranicy. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ 
Wska nik o ywienia społeczno - gospodarczego 
na obszarach miejskich – 5% 
Liczba osób obj tych projektem – 500 szt. 
Otwarta przestrze  utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich -  4 500 m2. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

2016 - Wykonanie dokumentacji projektowej 
2017 - 2018 Realizacja inwestycji 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

III kwartał 2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kwartał 2Ńń8 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
 
Tomasz Kowalczyk 
Inspektor 
052 389 42 52 
t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 3 
Nazwa projektu Poprawa efektywno ci energetycznej budynków 

poprzez termomodernizacj  budynków 
u yteczno ci publicznej na terenie żminy 
Wi cbork - etap II 

Beneficjent żmina Wi cbork 
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Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

350 000,00 
350 000,00 
0,00  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4 c  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, EFS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 297 500,00 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 52 500,00  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Mimo i  poj cie pomocy publicznej nie zostało 
precyzyjnie okre lone w dokumentach Unii 
źuropejskiej, to jednak po rednio na podstawie 
art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, e „pomoc 
publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione s  
jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ze rodków pa stwowychś 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie 
charakter lokalny, zatem nie przyczyni si  do 
zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c fakt, i  w 
budynku obj tym projektem prowadzona jest 
działalno ć o wiatowa o charakterze publicznym, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tej przedmiotowym 
projektem nie znajduj  si  adne sklepiki, 
automaty samosprzedaj ce. Ponadto, w 
przedmiotowych obiektach nie s  prowadzone 
adne odpłatne kursy ani szkolenia. 

Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja budynku u yteczno ci 
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realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

publicznej – Szkoły Podstawowej w Zakrzewku  
W ostatnich latach na terenie ORSG poczyniono 
wiele inwestycji w zakresie modernizacji 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej. 
Przede wszystkim dokonano wymiany okien, 
docieplenia cian, b d  wymiany ródła ciepła. Ze 
wzgl du na wysokie koszty, inwestycje te w 
wi kszo ci nie były realizowane kompleksowo (w 
pierwszej kolejno ci realizowano te, które 
wymagały natychmiastowej interwencji np. sama 
wymiana pieca bez docieplenia). W zwi zku z 
powy szym, wiele budynków wymaga jeszcze 
dalszych działa  modernizacyjnych.  
Audyt energetyczny nie został jeszcze 
przeprowadzony. Gmina Wi cbork jest w trakcie 
opracowywania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Propozycja projektowa zostanie 
umieszczona w ww. planie. źfektywno ć 
energetyczna budynku u yteczno ci publicznej 
zostanie zwi kszona przynajmniej o   25%. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszona efektywno ć 
energetyczna budynków u yteczno ci publicznej.  
źfektem realizacji projektu b dzie racjonalizacja 
zu ycia i ograniczenie strat energii w sektorze 
publicznym, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi . Poprawa 
efektywno ci energetycznej wpłynie równie  na 
obni enie tzw. niskiej emisji. 
Projekty powi zaneŚ 
- termomodernizacja budynku Miejsko - 
żminnego O rodka Kultury w Wi cborku 
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 
Jastrz bcu, 
- termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w 
Sypniewie. 
Wska niki produktuŚ 
- liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków -  1 szt. 
-- Zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej  w budynkach u yteczno ci publicznej   
kWh/rok 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa : 
- projekt na etapie prac koncepcyjnych. 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2016 r. 
 2. Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń6 r. 
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
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roboty budowlane: 2016 r. 
 4. Uzyskanie pozwolenia na budow /zgłoszenie 
robót niewymagaj cych pozwolenia na budow Ś 
2016 r.  
5.Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane i 
inspektora nadzoru: 2017 r. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
6. Roboty budowlano-monta oweŚ 2Ńń7 - 2018 r. 
7. Nadzór inwestorski: 2017 - 2018 r. 
 8. Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
9. Promocja projektu: 2017 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń8 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 4 
Nazwa projektu Poprawa efektywno ci energetycznej budynków 

poprzez termomodernizacj  budynków 
u yteczno ci publicznej na terenie Gminy 
Wi cbork - etap III 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

350 000,00 
350 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4 c  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 297 500,00  

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 52 500,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Mimo i  poj cie pomocy publicznej nie zostało 
precyzyjnie okre lone w dokumentach Unii 
źuropejskiej, to jednak po rednio na podstawie 
art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, e „pomoc 
publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione s  
jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ze rodków pa stwowychś 

ni  oferowane na rynkuś 
 

 grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencj  

mailto:michal19652002@wp.pl
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oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie 
charakter lokalny, zatem nie przyczyni si  do 
zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c fakt, i  w 
budynku obj tym projektem prowadzona jest 
działalno ć o wiatowa o charakterze publicznym, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tych 
przedmiotowym projektem nie znajduj  si  adne 
sklepiki, automaty samosprzedaj ce. Ponadto, w 
przedmiotowych obiektach nie s  prowadzone 
adne odpłatne kursy ani szkolenia. 

Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja budynku u yteczno ci 
publicznej  - Zespół Szkół w Jastrz bcu. 
W ostatnich latach na terenie ORSG poczyniono 
wiele inwestycji w zakresie modernizacji 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej. 
Przede wszystkim dokonano wymiany okien, 
docieplenia cian, b d  wymiany ródła ciepła. Ze 
wzgl du na wysokie koszty, inwestycje te w 
wi kszo ci nie były realizowane kompleksowo (w 
pierwszej kolejno ci realizowano te, które 
wymagały natychmiastowej interwencji np. sama 
wymiana pieca bez docieplenia). W zwi zku z 
powy szym, wiele budynków wymaga jeszcze 
dalszych działa  modernizacyjnych.  
Audyt energetyczny nie został jeszcze 
przeprowadzony. żmina Wi cbork jest w trakcie 
opracowywania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Propozycja projektowa zostanie 
umieszczona w ww. planie. źfektywno ć 
energetyczna budynku u yteczno ci publicznej 
zostanie zwi kszona przynajmniej o   25%. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszona efektywno ć 
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energetyczna budynków u yteczno ci publicznej.  
źfektem realizacji projektu b dzie racjonalizacja 
zu ycia i ograniczenie strat energii w sektorze 
publicznym, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi . Poprawa 
efektywno ci energetycznej wpłynie równie  na 
obni enie tzw. niskiej emisji. 
Projekty powi zane, planowane do realizacjiŚ 
- termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Zakrzewku, 
- termomodernizacji budynku Miejsko - 
żminnego O rodka Kultury w Wi cborku, 
- termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w 
Sypniewie. 
Wska niki produktuŚ 
- liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków -  1 szt. 
-- Zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej  w budynkach u yteczno ci publicznej   
kWh/rok 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa Ś 
- projekt na etapie prac koncepcyjnych. 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

kosztorysowej: 2016 r. 
2. Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń6 r. 
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 

roboty budowlane: 2016 r. 
4.    Uzyskanie pozwolenia na budow /zgłoszenie 

robót niewymagaj cych pozwolenia na 
budow Ś 2Ńń6 r.  

5. Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane  
i inspektora nadzoru: 2017 r. 

 
ETAPY INWESTYCYJNE 
6. Roboty budowlano - monta oweŚ 2Ńń7 - 2018 r. 
7. Nadzór inwestorski: 2017 - 2018 r. 
8.  Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
9. Promocja projektu: 2017 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń8 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
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- telefon/fax 
- e-mail 

Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 5 
Nazwa projektu Poprawa efektywno ci energetycznej budynków 

poprzez termomodernizacj  budynków 
u yteczno ci publicznej na terenie żminy 
Wi cbork - etap IV 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

221 010,11 
221 010,11 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4 c  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 187 858,59 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 33 151,52 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Mimo i  poj cie pomocy publicznej nie zostało 
precyzyjnie okre lone w dokumentach Unii 
źuropejskiej, to jednak po rednio na podstawie 
art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, e „pomoc 
publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione s  
jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ze rodków pa stwowychś 
ych 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie 
charakter lokalny, zatem nie przyczyni si  do 
zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c fakt, i  w 
budynku obj tym projektem prowadzona jest 
działalno ć o wiatowa o charakterze publicznym, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tych 
przedmiotowym projektem nie znajduj  si  adne 
sklepiki, automaty samosprzedaj ce. Ponadto, w 
przedmiotowych obiektach nie s  prowadzone 
adne odpłatne kursy ani szkolenia. 

Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 

mailto:michal19652002@wp.pl
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publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja budynku u yteczno ci 
publicznej -  Wiejskiego Domu Kultury w 
Sypniewie. 
 
W ostatnich latach na terenie ORSG poczyniono 
wiele inwestycji w zakresie modernizacji 
energetycznej budynków u yteczno ci publicznej. 
Przede wszystkim dokonano wymiany okien, 
docieplenia cian, b d  wymiany ródła ciepła. Ze 
wzgl du na wysokie koszty, inwestycje te w 
wi kszo ci nie były realizowane kompleksowo (w 
pierwszej kolejno ci realizowano te, które 
wymagały natychmiastowej interwencji np. sama 
wymiana pieca bez docieplenia). W zwi zku z 
powy szym, wiele budynków wymaga jeszcze 
dalszych działa  modernizacyjnych.  
 
Audyt energetyczny nie został jeszcze 
przeprowadzony. żmina Wi cbork jest w trakcie 
opracowywania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Propozycja projektowa zostanie 
umieszczona w ww. planie. źfektywno ć 
energetyczna budynku u yteczno ci publicznej 
zostanie zwi kszona przynajmniej o   25%. 
 
 
Cel szczegółowyŚ zwi kszona efektywno ć 
energetyczna budynków u yteczno ci publicznej.  
źfektem realizacji projektu b dzie racjonalizacja 
zu ycia i ograniczenie strat energii w sektorze 
publicznym, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energi . Poprawa 
efektywno ci energetycznej wpłynie równie  na 
obni enie tzw. niskiej emisji. 
 
W kolejnych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj Ś 
- termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Zakrzewku, 
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w 
Jastrz bcu, 
- termomodernizacji Miejsko - żminnego O rodka 
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Kultury w Wi cborku. 
Wska niki produktuŚ 
- liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków -  1 szt. 
-- Zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej  w budynkach u yteczno ci publicznej   
kWh/rok 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa Ś 
- projekt na etapie prac koncepcyjnych. 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
1.Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2016 r. 
2.Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń6 r. 
3.Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2016 r. 
4.Uzyskanie pozwolenia na budow /zgłoszenie 
robót niewymagaj cych pozwolenia na budow Ś 
2016 r.  
5.Przeprowadzenie post powania  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane i inspektora nadzoru: 2017 r. 
ETAPY INWESTYCYJNE 

6.Roboty budowlano - monta oweŚ 2Ńń7 - 2018 r. 
7.Nadzór inwestorski: 2017 - 2018 r. 
8.Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
9.Promocja projektu: 2017 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń8 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 6 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) - II etap 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 600 000,00  
1 600 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 

rodki RPO (EFRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 1 360 000,00  

mailto:michal19652002@wp.pl
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rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 240 000,00  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
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Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto i gmina 
Wi cbork) i nie ma skutków transgranicznych. 
Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie 
wpłynie na wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (rozbudowa i modernizacja poletka 
osadowego,  modernizacja separatora piasku i  
stacji krat oraz instalacja płuczki piasku i skratek, 
automatyzacja osadników wtórnych). 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania  cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez modernizacj  oczyszczalni cieków. 
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źfektem realizacji projektu b dzie poprawa si  
stan rodowiska przyrodniczego, w szczególno ci 
poprawie ulegnie stan chemiczny i ekologiczny 
wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
Wyzwolenia w Wi cborku 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
 
Wska niki produktuŚ 
- liczba zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury sanitarnej - 1 oczyszczalnia 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt planowany do realizacji w latach 2019 - 
2020. Planowany harmonogram realizacji 
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przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2019 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń9 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2019 r. 
Uzyskanie pozwolenia na budow Ś 2Ńń9 r. 
Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane  
i inspektora nadzoru: 2019 r. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
Roboty budowlane: 2019 - 2020 r. 
Nadzór inwestorski: 2019 - 2020 r. 
Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 
Promocja projektu: 2019 - 2020 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 7 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) - III etap 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

1 268 750,00 
1 268 750,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta): 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 1 078 437,50  

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 190 312,50 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 

mailto:michal19652002@wp.pl
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s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto i gmina 
Wi cbork) i nie ma skutków transgranicznych. 
Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie 
wpłynie na wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
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pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania  cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
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W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
Wyzwolenia w Wi cborku 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
Wska niki rezultatuŚ  
- odsetek ludno ci korzystaj cej z oczyszczalni 
cieków - ....% 

Wska niki produktuŚ 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków - 350 RLM 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt planowany do realizacji w latach 2019 - 
2020. Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
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10. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2019 r. 

11. Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń9 
r. 

12. Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
na roboty budowlane: 2019 r. 

13.    Uzyskanie pozwolenia na budow Ś 2Ńń9 
r. 

14. Przeprowadzenie post powania o 
udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane i inspektora nadzoru: 2019 r. 

ETAPY INWESTYCYJNE 
15. Roboty budowlane: 2019 - 2020 r. 
16. Nadzór inwestorski: 2019 - 2020 r. 
17.  Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 
18. Promocja projektu: 2019 - 2020 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 8 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) - IV etap 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

223 300,00  
223 300,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 189 805,00 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 33 495,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 

mailto:michal19652002@wp.pl
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publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Dotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto i gmina 
Wi cbork) i nie ma skutków transgranicznych. 
Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie 
wpłynie na wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
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Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania  cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
Efektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
 
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
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realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
Wyzwolenia w Wi cborku 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
 
Wska niki produktu: 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków - 63 RLM 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt planowany do realizacji w latach 2019 - 
2020. 
Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
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kosztorysowej: 2019 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń9 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2019 r. 
Uzyskanie pozwolenia na budow Ś 2Ńń9 r. 

 Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane i 
inspektora nadzoru: 2019 r. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
19. Roboty budowlane: 2019 - 2020 r. 
20. Nadzór inwestorski: 2019 - 2020 r. 
21.  Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 
22. Promocja projektu: 2019 - 2020 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 9 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) - V etap 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

2 875 951,75  
2 875 951,75 
0,00   

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 2 444 558,98 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 431 392,77  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 

mailto:michal19652002@wp.pl
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2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 
członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
EFRR, EFS oraz FS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto i gmina 
Wi cbork) i nie ma skutków transgranicznych. 
Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie 
wpłynie na wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
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stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
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szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
 
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
Wyzwolenia w Wi cborku 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
 
Wska niki produktuŚ 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków - 308 RLM 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt planowany do realizacji w latach 2019 
- 2020.Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2019 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń9 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2019 r. 
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Uzyskanie pozwolenia na budow Ś 2Ńń9 r. 
Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane 
i inspektora nadzoru: 2019 r. 
ETAPY INWESTYCYJNE 
Roboty budowlane: 2019 - 2020 r. 
Nadzór inwestorski: 2019 - 2020 r. 
 Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 
Promocja projektu: 2019 - 2020 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 10 
Nazwa projektu Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej 

na terenie żminy Wi cbork (aglomeracja 
Wi cbork) - VI etap 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

609 000,00 
609 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 b  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 517 650,00 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 91 350,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt nie spełnia warunków wskazuj cych 
kwalifikuj cych go do obj cia zasadami pomocy 
publicznej. Nie spełnia kryteriów wymienionych 
w art. 87 ust. ń Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnot  źuropejsk , czyli zapisu stanowi cego 
fundament polityki UE w zakresie pomocy 
pa stwa.  
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc 
publiczna wyst puje jedynie wtedy, gdy spełnione 
s  jednocze nie cztery przesłankiŚ 
1. Zasoby pa stwowe ( rodki publiczne) 
2. Korzy ć ekonomiczna 
3. Selektywno ć 
4. Wpływ na konkurencj  oraz wpływ na 
wymian  handlow  mi dzy pa stwami 

mailto:michal19652002@wp.pl
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członkowskimi 
Ad 1. 

rodki finansowe, które beneficjent uzyska w 
ramach RPO WK-P stanowi  rodki publiczne w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Do 
rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych 

stosuje si  zasady art. 54 ust. 4 rozporz dzenia 
Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce 
źŻRR, źŻS oraz ŻS i uchylaj cego 
rozporz dzenie (Wź) Nr ń26Ń/ń999. Nast pi wi c 
transfer zasobów publicznych. 
Ad 2. 
Źotacja przyznana beneficjentowi stanowić b dzie 
korzy ć ekonomiczn , uzyskan  na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
Projekt dotyczy zakresu zada  publicznych o 
charakterze gminnym okre lonych ustawami. 
Bezzwrotne rodki finansowe w postaci dotacji 
stanowi  niew tpliwie korzy ć uzyskan  w 
warunkach bardziej korzystnych ni  dost pne na 
rynku (np. oprocentowane kredyty). Dotacja 
b dzie wi c stanowiła dla Beneficjenta korzy ć 
ekonomiczn . 
Ad 3. 
Finansowanie projektu w ramach RPO WK-P ma 
charakter selektywny – RPO WK-P wskazuje 
zamkni ty katalog podmiotów, mog cych ubiegać 
si  o dotacje oraz zakres przedmiotowy 
przedsi wzi ć, które mog  być dofinansowane. Z 
tego powodu ka dy projekt realizowany w ramach 
RPO WKP spełnia to zało enie. 
Ad 4. 
Zakres oddziaływania projektu ograniczony jest 
miejscowo do rynku lokalnego (miasto i gmina 
Wi cbork) i nie ma skutków transgranicznych. 
Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie 
wpłynie na wymian  handlow  i nie przyci gnie 
mieszka ców innych Pa stw Członkowskich. 
Zatem brak tu jest znamion produktu 
konkuruj cego z innymi obiektami tego typu 
zagranic , a nawet w Polsce czy województwie 
kujawsko – pomorskim.  
Przedmiotowy projekt nie podlega zasadom 
pomocy publicznej, gdy  zaopatrzenie w wod  
oraz usuwanie i unieszkodliwianie cieków 
stanowi  zadania własne gminy Wi cbork,  
a zadania te s  wykonywane przez Zakład 
żospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wi cborku w 
warunkach monopolu naturalnego. Ponadto 
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infrastruktura w ramach projektu b dzie 
udost pniana otwarcie na zasadach 
niedyskryminacyjnych. Projekt nie spełnia ł cznie 
przesłanek, okre laj cych pomoc publiczn , zatem 
nie wyst puje w jego przypadku pomoc publiczna. 
Analiza rynku usług wiadczonych w zakresie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Wi cborku 
wskazuje na obecno ć na tym e rynku jednego 
podmiotu dominuj cego (monopolisty), jakim jest 
spółka gminna - Zakład żospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Wi cborku. Ponadto funkcjonuj  tu 
małe przyzakładowe oczyszczalnie cieków. Na 
obszarze miasta i gminy działaj  tak e firmy, 
które wywo  cieki z bezodpływowych 
zbiorników (szamb) wozami asenizacyjnymi. 
Rynek w obszarze gospodarki wodno – ciekowej 
w Wi cborku nie jest jednak konkurencyjny, 
aden inny podmiot poza ZżK Sp. z o.o. nie 

dysponuje (zarz dza) tak rozbudowan  sieci  
wodno – kanalizacyjn . 
W zwi zku z powy szym w projekcie nie wyst pi 
pomoc publiczna. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia 
b dzieŚ 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Suchor czek, 
 
Cel realizacji projektu: Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania cieków komunalnych na jako ć 
wód, poprzez rozbudow  sieci kanalizacyjnej. 
Cel szczegółowyŚ zwi kszony odsetek ludno ci 
korzystaj cej z systemu oczyszczania cieków 
zgodnego z dyrektyw  dotycz c  cieków 
komunalnych.   
źfektem realizacji projektu b dzie wzrost liczby 
ludno ci korzystaj cej z systemu oczyszczania 
cieków zgodnego dyrektyw  dotycz c  cieków 

komunalnych. Ponadto dzi ki tym działaniom 
poprawi si  stan rodowiska przyrodniczego, w 
szczególno ci poprawie ulegnie stan chemiczny i 
ekologiczny wód, w wyniku ograniczania ilo ci 
odprowadzanych nieczysto ci.    
 
W najbli szych latach żmina Wi cbork planuje 
realizacj  nast puj cych projektów z zakresu 
gospodarki wodno - ciekowejŚ 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami we wsi Runowo Kraje skie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przył czami na ul. 28 stycznia i cz ci ul. 
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Wyzwolenia w Wi cborku 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Runowie Kraje skim 
 - modernizacja oczyszczalni cieków w Runowie 
Kraje skim (modernizacja i rozbudowa poletka 
osadu, modernizacja stacji odwadniania piasku i 
skratek, automatyzacja osadników wtórnych), 
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Złotowskiej 
w Wi cborku, 
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. żda skiej 
w Wi cborku, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 

miłowo,  
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci 
Witunia, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Witunia, 
- poł czenie wodoci gu Wi cbork - Witunia, pod 
wiaduktem kolejowym na ulicy Złotowskiej, 
- wymiana rur wodoci gowych, azbestowo - 
cementowych na PCV w miejscowo ci Sypniewo, 
- wymiana rur azbestowych w Runowie 
Kraje skim, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Sypniewie, 
- budowa sieci wodoci gowej w Runowie 
Kraje skim (za torem kolejowym w kierunku 
Wituni), 
- budowa sieci wodoci gowej w miłowie (od 
drogi do Karolewa do miłowa), 
- budowa sieci wodoci gowej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku, 
- budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Piastowskim w Wi cborku 
Wska niki produktuŚ 
- liczba dodatkowych osób korzystaj cych z 
ulepszonego oczyszczania cieków - 88 RLM 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt planowany do realizacji w latach 2019 
- 2020. Planowany harmonogram realizacji 
przedsi wzi ciaŚ  
ETAPY PRZEDINWESTYCYJNE 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2019 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń9 r. 
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na 
roboty budowlane: 2019 r. 
 Uzyskanie pozwolenia na budow Ś 2Ńń9 r. 
Przeprowadzenie post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane 
i inspektora nadzoru: 2019 r. 
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ETAPY INWESTYCYJNE 
Roboty budowlane: 2019 - 2020 r. 
Nadzór inwestorski: 2019 - 2020 r. 
 Odbiór ko cowy inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 
Promocja projektu: 2019 - 2020 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 11 
Nazwa projektu Modernizacja o wietlenia ulicznego w gm. 

Wi cbork (monta  urz dze  fotowoltaicznych, 
LED lub solarnych) 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

700 000,00 
700 000,00  
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4 e  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 595 000,00 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork) = ńŃ5 
000,00 (15 % kosztów kwalifikowanych) 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile 
spełnione s  jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ze rodków pa stwowychś 
 na warunkach korzystniejszych 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź. 
Przedmiotowy projekt posiada wył cznie 
charakter lokalny, zatem nie przyczyni si  do 
zakłócenia konkurencji ani nie wpłynie na 
wymian  handlow  pomi dzy Pa stwami 
Członkowskimi Uź.  
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał wybór 
wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 

mailto:michal19652002@wp.pl
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drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
Modernizacja o wietlenia ulicznego w gm. 
Wi cbork (monta  urz dze  fotowoltaicznych, 
LED lub solarnych). 
 Wska nik produktuŚ 
Liczba zmodernizowanych punktów 
o wietleniowych - 150 szt. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt w fazie koncepcyjnej 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 12 
Nazwa projektu Modernizacja sali widowiskowej Miejsko – 

żminnego O rodka Kultury w Wi cborku wraz z 
zapleczem na potrzeby reaktywowania 
działalno ci kina „PROMIź ” w Wi cborku 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

2 500 000,00  
2 500 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 6 c  
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 
kwalifikowanych = 2 125 000,00 

rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 
kosztów kwalifikowanych = 375 000,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Na podstawie art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, 
e „pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile 

spełnione s  jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 
est przyznawane przez Pa stwo lub pochodzi 

ze rodków pa stwowychś 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada charakter lokalny, 
zatem nie przyczyni si  do zakłócenia konkurencji 

mailto:michal19652002@wp.pl
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ani nie wpłynie na wymian  handlow  pomi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c 
fakt, i  w budynku obj tym projektem 
prowadzona jest działalno ć kulturalna, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tej przedmiotowym 
projektem nie znajduj  si  adne sklepiki, 
automaty samosprzedaj ce.  
Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Instytucje kultury, jak i obiekty zabytkowe w 
żminie Wi cbork wymagaj  wsparcia 
finansowego, zarówno w odniesieniu do samej 
infrastruktury, jak i do prowadzonej działalno ci. 
Takie wsparcie pozwoli na jeszcze wi ksze 
wykorzystanie posiadanych potencjałów 
lokalnych. 
Projekt ma na celu modernizacj  sali 
widowiskowej Miejsko – żminnego O rodka 
Kultury w Wi cborku wraz z zapleczem na 
potrzeby reaktywowania działalno ci kina 
„PROMIź ” w Wi cborku. 
Projekt zakłada nast puj ce etapy realizacjiŚ 
- zakup zestawu urz dze  cyfrowych na potrzeby 
projekcji formatu 2D i 3D: projektor cyfrowy, 
serwer kina cyfrowego, procesor wizyjny, okulary 
do projekcji 3Ź, ekran perełkowy o szerokim 
k cie obserwacji wraz z monta em  
-  wymiana foteli, remont podłogi oraz wymiana 
o wietlenia przeszkodowego  
- modernizacja sali widowiskowej wraz z 
zapleczem (toalety, szatnia, sala lustrzana – mała 
sala koncertowa, hall kinowy, garderoby) w 
szczególno ciŚ 
- usuni cie płytowej okładziny ciennej,  
zastosowanie nowoczesnych paneli akustycznych; 
- usuni cie sufitu podwieszanego  
wykonanego z łatwo zapalnych płyt wiórowych, 
zastosowanie paneli akustycznych; 
- wyposa eniu sceny wŚ mechanizmy  
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kurtynyś kurtyn  główn ś okotarowanie scenyś 
stanowiska wietlne, ekran projekcji kinowej, 
kurtyn  kinow , itp.   
- wyposa enie kabiny projekcyjnejś  
- modernizacja sieci elektrycznej  
wewn trznej, o wietlenia sceny, o wietlenia sali, 
nagło nienia, systemu ł czno ci inspicjenta, 
technologii kinotechniki projekcji cyfrowej, 
akustyki, wentylacji, itp., winny być dostosowane 
do funkcji jak  b dzie spełniać sala 
widowiskowo-kinowa;  
- remont korytarzy, toalet, garderób; 
- modernizacja sali muzycznej na potrzeby kasy i 
szatni; 
- modernizacja sali lustrzanej na potrzeby małej 
sali koncertowej i sali tanecznej;  
Wska nik produktuŚ  
Liczba instytucji kultury obj tych wsparciem - 1 
szt. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ 
OKRES PRZEDINWESTYCYJNY 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej/uzyskanie niezb dnych pozwole Ś 
2016 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń6 r. 
Procedura zamówie  publicznychŚ 2Ńń6 r. 
OKRES INWESTYCYJNY 
Prace budowlano–monta oweŚ 2Ńń7 - 2018 r. 
Zako czenie realizacji inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
Promocja projektu: 2015 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń8 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 
 

Fiszka Nr 13 
Nazwa projektu Rewitalizacja fizyczna i społeczna obszaru 

zdegradowanego w mie cie Wi cbork 
Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

500 000,00  
500 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 9 b  
ródła finansowania projektu i rodki RPO (źŻRR), 85 % kosztów 

mailto:michal19652002@wp.pl


 188 

rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

kwalifikowanych = 425 000,00 
rodki własne (bud et żminy Wi cbork), ń5 % 

kosztów kwalifikowanych = 75 000,00  

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Mimo i  poj cie pomocy publicznej nie zostało 
precyzyjnie okre lone w dokumentach Unii 
źuropejskiej, to jednak po rednio na podstawie 
art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, e „pomoc 
publiczn  stanowi wsparcie, o ile spełnione s  
jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ane przez Pa stwo lub pochodzi 
ze rodków pa stwowychś 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada charakter lokalny, 
zatem nie przyczyni si  do zakłócenia konkurencji 
ani nie wpłynie na wymian  handlow  pomi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c 
fakt, i  w budynku obj tym projektem 
prowadzona b dzie działalno ć społeczna o 
charakterze kulturalno - społecznym, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tych 
przedmiotowym projektem nie znajduj  si  adne 
sklepiki, automaty samosprzedaj ce.  
Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Zidentyfikowanie obszarów problemowych o 
negatywnych zjawiskach natury społecznej, 
gospodarczej, przestrzennej, rodowiskowej i 
funkcjonalnej oraz wskazanie potencjalnych 
sposobów ich zniwelowania w kontek cie nadania 
tym obszarom nowej jako ci funkcjonalnej i 
zapewnienia warunków do ich zrównowa onego 
rozwoju nast pi w żminnym Programie 
Rewitalizacji. Programy Rewitalizacji musz  
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powstać zgodnie z wytycznymi, których aktualnie 
brak. Wytyczne te powinny okre lić, w jaki 
sposób nale y wyznaczyć obszary problemowe 
wymagaj ce przeprowadzenia działa  
rewitalizacyjnych.  
W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta 
Wi cbork na lata 2ŃńŃ - 2015 wyznaczono jeden 
obszar rewitalizacji, a mianowicie - ródmie cie 
– stanowi ce historyczne centrum miasta. 
Planowany do rewitalizacji w ramach 
przedmiotowego projektu Ko ciół źwangelicki 
znajduje sie na tym obszarze.  
Jednym z zaobserwowanych problemów na 
terenie żminy Wi cbork wi e si  ze złym stanem 
technicznym i post puj c  degradacj  
zabytkowych obiektów i ich wyposa enia. Stan 
tych obiektów oraz brak odpowiedniego 
wyposa enia znacznie utrudnia ich wykorzystanie 
na cele zwi zane z realizacj  np. oferty 
kulturalnej, a tak e czyni je nieatrakcyjnymi dla 
turystów. Potrzeba zachowania cennego 
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokole , 
a tak e potrzeba upowszechniania i rozwoju oferty 
kulturalnej i edukacyjne, turystycznej 
nawi zuj cej zakresem do tego dziedzictwa 
stanowi o konieczno ci realizacji projektu. 
żłównym celem projektu zwi kszenie 
atrakcyjno ci społeczno-gospodarczej i 
przestrzennej Wi cborka oraz  zapewnienie 
skutecznego pełnienia przez miasto funkcji 
o rodka rekreacyjnego. Osi gni cie owych celów 
b dzie mo liwe dzi ki realizacji celów 
szczegółowych, jakimi s Ś  
• zahamowanie zjawiska degradacji obszaru 
turystycznego  
• zwi kszenie potencjału kulturalnego i 
turystycznego miasta poprzez nadanie obiektom i 
terenom nowych funkcji społecznokulturalnych i 
turystycznych,  
• pobudzenie aktywno ci oraz stymulowanie 
współpracy rodowiska lokalnego na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia 
społecznego niektórych grup społecznych,  
• zahamowanie procesu marginalizacji społecznej 
rewitalizowanego obszaru, 
Przedmiotem projektu jest przystosowanie 
Ko cioła źwangelickiego w Wi cborku na ul. 
Rybackiej do pełnienia funkcji „izby tradycji”.   
Przedmiotowa operacja zakładaŚ 
- remont ko cioła ewangelickiego i 
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przystosowanie go do pełnienia funkcji „izby 
tradycji” 
- przystosowanie Sali ko cioła ewangelickiego 
jako Sali wielofunkcyjnej, w której mogłyby si  
odbywać stałe wystawy regionalne, ruchome 
wystawy malarskie, rze by, oraz koncerty 
kameralne 
- otwarcie przestrzeni ko cioła ewangelickiego z 
wyj ciem w stron  promenady i przystosowanie 
powierzchni na potrzeby kulturalnej kawiarni z 
widokiem na wi cborsk  promenad  
- zagospodarowanie wysokiego stropu na 
magazyn i cz ć gospodarcz   
- zaprojektowanie i wykonanie systemu 
ogrzewania budynku zgodnego z normami 
konserwatora zabytków 
- przeniesienie do „izby tradycji” Punktu 
Informacji Turystycznej   
Wska nik produktuŚ 
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane 
lub wyremontowane na obszarach miejskich - 145 
m2 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Projekt w fazie koncepcyjnej. 
Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ 
OKRES PRZEDINWESTYCYJNY 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej: 2016 r. 
Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń7 r. 
Procedura zamówie  publicznychŚ 2Ńń8 r. 

OKRES INWESTYCYJNY 
Prace budowlano – monta oweŚ 2Ńń9 - 2020 r. 
Zako czenie realizacji inwestycjiŚ 2Ń2Ń r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

I kwartał 2Ńń9 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

 I kwartał 2Ń2Ń 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

 
Fiszka Nr 14 

Nazwa projektu Budowa cie ek rowerowych na terenie gminy 
Kamie  Kraje ski 

Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

8 000 000,00 
8 000 000,00 
0,00 

mailto:michal19652002@wp.pl
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Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 4 e 
ródła finansowania projektu 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (źŻRR, źŻS)  
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.)  

 
1 200 000,00 – 15 % 
6 800 000,00 – 85 % 
 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Korzystanie ze cie ki rowerowej b dzie 
nieodpłatne, dlatego przyjmuje si , e jej budowa 
nie b dzie stanowić zagro enia dla 
konkurencyjno ci na rynku europejskim. cie ka 
rowerowa b dzie stanowiła ogólnodost pn  
infrastruktur  publiczn . 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), tj.  
żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp. 
Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
Powi zania z innymi projektami  

Od lat obserwuje si  wzrost emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, który po cz ci jest 
rezultatem stale rosn cego nat enia ruchu 
pojazdów. Zapełniaj  si  główne ci gi 
komunikacyjne, ro nie ruch na drogach i ulicach 
lokalnych. Wszystko to przekłada si  na 
pogorszenie stanu rodowiska, a co za tym idzie 
tak e jako ci ycia mieszka ców. 
żmina Kamie  Kraje ski nie posiada systemu 
cie ek rowerowych, które mogłyby ten problem 

ograniczyć. Celem projektu jest poprawa jako ci 
powietrza poprzez budow  cie ek rowerowych.  
żłównym zadaniem b dzie budowa cie ek 
rowerowych ł cz cych miejscowo ci poło one 
wzdłu  drogi krajowej przebiegaj cej przez 
gmin  Kamie  Kraje ski (w kierunku Zamartego 
i S pólna Kraje skiego) wraz z infrastruktur  
towarzysz c . 
 Źo celów szczegółowych zalicza si Ś 
- popraw  jako ci powietrza – ograniczenie emisji 
CO2; 
- popularyzacja transportu rowerowego;  
- popraw  bezpiecze stwa cyklistów,  którzy s  
zmuszeni do poruszania si  po drodze krajowejś 
- podniesienia jako ci ycia mieszka ców w 
zakresie dost pno ci do infrastruktury publicznej 
i rynku pracy na terenie ORSG Powiatu 
S pole skiego. 

cie kom rowerowym przypisuje si  przede 
wszystkim  funkcje komunikacyjne. Wynika to z 
niewielkich odległo ci jakie dziel  poszczególne 
miejscowo ci od pobliskich miast (miejsca pracy, 
nauki, usług medycznych, infrastruktury kultury i 
sportu itp.). 
Odległo ci (według drogi krajowej)Ś 
Płocicz – Kamie  Kraje ski – 4,5km 
Płocicz – S pólno Kraje skie – 4,5km 
Zamarte – Kamie  Kraje ski – 8km 
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S  to odległo ci, które w przypadku mo liwo ci 
skorzystania z wła ciwie przygotowanej 
infrastruktury rowerowej, nie stanowi  
przeszkody w dotarciu np. do miejsca pracy 
rowerem zamiast samochodem. Rower mo e z 
powodzeniem zast pić samochód na krótkich 
trasach (zwłaszcza do 5km). 
Budowa cie ek rowerowych zwi kszy 
bezpiecze stwo uczestników ruchu drogowego. 
Bezpieczniejsi s  zarówno rowerzy ci 
poruszaj cy si  po oddzielonej od głównej drogi 
cie ki jak i podró uj cy samochodami, gdy  

istotnie spada prawdopodobie stwo potr cenia 
rowerzysty b d  pieszego. Tam gdzie b dzie to 
mo liwe cie ki zostan  dostosowane do ruchu 
pieszo rowerowego. 
Planuje si  utworzenie przy drogach rowerowych 
miejsc odpoczynku z mał  infrastruktur  
u ytkow  oraz przygotowanie parkingów 
rowerowych. 
Ponadto zostanie przeprowadzona kampania 
informacyjna (rower codziennym rodkiem 
lokomocji - skutecznym i przyjemnym; 
mobilno ć to nie tylko samochód i prawo jazdy).  
Budowa cie ki rowerowej do S pólna 
Kraje skiego poprawi spójno ć komunikacyjn  
gminy z pozostał  cz ci  ORSż Powiatu 
S pole skiego (w perspektywie 2ŃŃ7-2013 
wybudowano cie k  rowerow  ł cz c  S pólno 
Kraje skie i Wi cbork).  
Warto ci  dodan  b dzie rozszerzenie oferty 
turystycznej gminy o infrastruktur  rowerow  
(brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania 
aktywnej turystyki prowadzi do pogorszenia 
atrakcyjno ci regionu). 
Potencjalnym partnerem przy realizacji projektu 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. 

Wska niki produktu i rezultatu Wska nik produktuŚ 
Źługo ć wybudowanych cie ek rowerowych 
(km) – 15 
Szczegółowe warto ci wska ników zostan  
okre lone po przygotowaniu dokumentacji 
technicznej. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone 
dokonaniem  analizy wykonalno ci 
przedsi wzi cia pod k tem technicznym, 
prawnym i ekonomiczno-finansowym, uj ciem w 
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, 
przygotowaniem wła ciwej  dokumentacji 
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projektowej oraz uzyskaniem stosownych 
uzgodnie  i pozwole  formalnych. Niezb dny 
b dzie wykup gruntów pod budow  cie ki. 
Szczegółowy zakres zostanie opracowany po 
ukazaniu si  Uszczegółowienia RPO WK-P 
2014-2020. 
Realizacja projektu odb dzie si  w oparciu o 
system „zaprojektuj i wybuduj”. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

2018 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

2019 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Natalia Szczepa ska 
Inspektor ds. pozyskiwania rodków 
zewn trznych i promocji  
Tel. 52 389 45 35 Faks 52 388 63 92 
promocja@um.kamienkr.pl 
 

 
Fiszka Nr 15 

Nazwa projektu Modernizacja o wietlenia ulicznego w gm. 
Kamie  Kraje ski 

Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

200 000,00 
200 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 4 e 
ródła finansowania projektu 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (źŻRR, źŻS)  
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.)  

 
30 000,00 – 15 % 
170 000,00 – 85 % 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Projekt zostanie zrealizowany na maj tku 
własnym gminy i obejmuje realizacj  
podstawowych zada  publicznych JST w zakresie 
utrzymania gminnych obiektów i urz dze  
u yteczno ci publicznej. Nie wpłynie on 
negatywnie na zachwianie konkurencji na rynku 
europejskim. 
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Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), tj.  
 żłówne elementy składowe, wyró niane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
 Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 

 Powi zania z innymi projektami  
Wska niki produktu i rezultatu 

O wietlenie uliczne jest jednym ze ródeł emisji 
zanieczyszcze  do powietrza, m.in. dwutlenku 
w gla. 
Projekt zakłada zastosowanie energooszcz dnych 
nowoczesnych rozwi za  w zakresie o wietlenia 
ulicznego w gminie Kamie  Kraje ski m.in. 
zastosowanie o wietlenia LźŹ w miejsce lamp 
sodowych. 
Na terenie gminy Kamie  Kraje ski 
zinwentaryzowano 743 punktów wietlnych 
stanowi cych maj tek o wietleniowy (źNźA S.A. 
i źNźA Operator Sp. z o.o.) oraz 42 słupy z 
oprawami stanowi cych maj tek żminy Kamie  
Kraje ski. Ponadto żmina Kamie  Kraje ski jest 
wła cicielem ń3 słupów z oprawami LźŹ i 
panelami fotowoltaicznymi, które nie s  wł czone 
do sieci energetycznej. 
W roku 2Ńń4 zu ycie energii elektrycznej przez 
punkty o wietlenia drogowego wyniosło +/- 
371MWh 
Projekt ma na celu obni enie energochłonno ci 
systemu, ograniczenie emisji dwutlenku w gla, 
ograniczenie zu ycia energii elektrycznej oraz 
obni enie kosztów eksploatacji o wietlenia 
ulicznego. 
Zakres projektu obejmuje modernizacj  42 
punktów o wietlenia ulicznego stanowi cych 
maj tek gminy Kamie  Kraje ski. 
źfekt rodowiskowy w postaci redukcji emisji 
zanieczyszcze  i gazów cieplarnianych (CO2) 
powi zany b dzie z redukcj  zu ycia energii 
elektrycznej. 
Wska nik produktuŚ 
Liczba zmodernizowanych punktów 
o wietleniowych - 42 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – Mg CO2/rok 
Szczegółowe warto ci wska ników zostan  
okre lone po przygotowaniu audytu 
energetycznego. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone 
dokonaniem  analizy wykonalno ci 
przedsi wzi cia pod k tem technicznym, 
prawnym i ekonomiczno-finansowym, tym ocena 
stanu technicznego instalacji o wietleniowej,  
sporz dzeniem audytu energetycznego, uj ciem w 
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, 
przygotowaniem wła ciwej  dokumentacji 
projektowej oraz uzyskaniem stosownych 
uzgodnie  z wła cicielem wi kszo ci urz dze . 
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Szczegółowy zakres, w tym poziom 
dofinansowania, zostanie opracowany po 
ukazaniu si  Uszczegółowienia RPO WK-P 2014-
2020 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

2017 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Natalia Szczepa ska 
Inspektor ds. pozyskiwania rodków 
zewn trznych i promocji  
Tel. 52 389 45 35 Faks 52 388 63 92 
promocja@um.kamienkr.pl 
 
 

 
Fiszka Nr 16 
Nazwa projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury  

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamie  
Kraje ski – aglomeracja Kamie  Kraje ski 

Beneficjent żmina Kamie  Kraje ski/ Zakład żospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu 
Kraje skim Sp. z o.o. 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

2 500 000,00 
2 500 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 6 b 
ródła finansowania projektu i  
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś  
rodki RPO (źŻRR, źŻS)  
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
   75 000,00 – 3 % 
2 125 000,00 – 85 % 
   300 000,00 – 12 % 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza). 

Pomoc publiczna w zakresie realizowanym przez 
ZżKiM w Kamieniu Kraje skim Sp. z o.o. – dot. 
modernizacji przepompowni cieków 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), 
tj.  
żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp. 
Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
Powi zania z innymi projektami  

Na terenie ORSż Powiatu S pole skiego 
zidentyfikowano problem słabo rozwini tej 
infrastruktury sanitarnej, który mo e powodować 
zagro enie przedostawania si  zanieczyszcze  dla 
gleb i wód podziemnych. Ostatnia gruntowna 
modernizacja zako czyła si  w 2ŃŃ6 roku 
(po yczka z NŻO iżW/WŻO iżW). Celem 
nadrz dnym projektu jest poprawa stanu 
rodowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie 

zagro e . 
Modernizacja oczyszczalni oparta b dzie głównie o 
wymian  lub modernizacj  urz dze  b d cych 
poszczególnymi elementami układu 
technologicznego oczyszczalni cieków w 
Kamieniu Kraje skim. Aktualne rozwi zania 
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technologiczne,  niska jako ć istniej cych urz dze  
oczyszczalni cieków w zwi zku z intensywn  
eksploatacj  oraz planowane po wybudowaniu 
kanalizacji wsi Płocicz wł czenie ok. 400 RLM 
(przy obecnych 54ŃŃ RLM) w pełni uzasadniaj  
modernizacj . 
Szczegółowy zakres techniczny zostanie okre lony 
w dokumentacji technicznej.  
Kolejny zakres projektu stanowi modernizacja 9 
przepompowni pod k temŚ 
- oprogramowania i wizualizacji procesów 
technologicznych na poszczególnych 
przepompowaniach,  
- sterowanie zdalne,  
- mo liwo ć monitoringu w czasie rzeczywistym, 
Powy sze wpłynie na znaczn  popraw  eksploatacji 
przepompowni i zmniejszenie kosztów zwi zanych 
z obsług . 

Wska niki produktu i rezultatu Wska nik produktuŚ 
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
sanitarnej - 10 
Szczegółowe wska niki zostan  okre lone po 
przygotowaniu dokumentacji projektowej. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Stan przygotowa  
Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone 
dokonaniem  analizy wykonalno ci przedsi wzi cia 
pod k tem technicznym, prawnym i ekonomiczno-
finansowym, tym ocena stanu technicznego 
oczyszczalni,  przygotowaniem wła ciwej 
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem 
stosownych uzgodnie  i pozwole . 
Szczegółowy zakres zostanie okre lony w 
dokumentacji technicznej (tryb „zaprojektuj i 
wybuduj”). 
Poziom dofinansowania zostanie okre lonych po 
ukazaniu si  Uszczegółowienia RPO oraz 
dokumentacji konkursowej. 
 
Harmonogram realizacji 
Etap I – modernizacja przepompowni cieków 
(2016-2017) 
Etap II – modernizacja oczyszczalni cieków (2Ńń7-
2018) 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

do X 2018r. 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 

Natalia Szczepa ska 
Inspektor ds. pozyskiwania rodków zewn trznych i 
promocji  
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- stanowisko słu bowe 
- telefon / fax 
- e – mail  

Tel. 52 389 45 35 Faks 52 388 63 92 
promocja@um.kamienkr.pl 
 

 
Fiszka Nr 17 
Nazwa projektu 
 

Poprawa bezpiecze stwa publicznego - monitoring 
obszarów niebezpiecznych  

Beneficjent  
 

Powiat s pole ski 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

800 000,00 
800 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  6 Pl 9 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki własne ń5% - 120 000,00 
rodki źŻRR 85% - 680 000,00 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – projekt nie b dzie generował 
przychodów i tym samym nie zakłóca konkurencji, 
a tak e nie wpływa na wymian  handlow  pomi dzy 
Pa stwami Członkowskimi UE. Dodatkowo w 
wyniku realizacji projektu nie zostanie 
uprzywilejowane adne przedsi biorstwo, ani 
produkcja jakichkolwiek towarów. 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

W ramach projektu w pierwszej kolejno ci planuje 
si  wyznaczenie przy pomocy słu b mundurowych 
obszarów, które s  miejscami spotka  młodzie y z 
problemami wychowawczymi, osób 
niedostosowanych lub wykluczonych społecznie. 
Miejsca te s  omijane przez innych mieszka ców 
gdy  s  niebezpieczne i mog  stanowić zagro enie. 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostan  
kamery do monitoringu, wyposa enie stanowisk do 
monitoringu, przeszkolenie osób obsługuj cych 
stanowiska, opłacenie wynagrodzenia pracowników, 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. 
bezpiecze stwa publicznego, istniej cych zagro e  i 
przeciwdziałaniu im. 
Zakres geograficzny: inwestycja lokalna, w 
granicach ORSż Powiatu S pole skiego. 
Beneficjentami projektu b d  mieszka cy powiatu 
s pole skiego. Oczekiwany rezultatŚ 
Poprawa bezpiecze stwa publicznego mieszka ców 
powiatu s pole skiego oraz niwelowanie 
problemów społecznych. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ  
Wska nik o ywienia społeczno-gospodarczego na 
obszarach miejskich -5 %, 
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Otwarta przestrze  utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich – 2 000 m2 
Liczba osób obj tych projektem – 2 osoby 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

Harmonogram i zakres projektu dostosowany b dzie 
do wytycznych Lokalnych/Gminnych Programach 
Rewitalizacji. W ramach projektu planuje si Ś 
II kw. 2017 r.– prace przygotowawcze – 
opracowanie dokumentacji, kosztorysów, studium 
wykonalno ci i innych niezb dnych dokumentów,  
I- IV kw.- 2018 r. – zakupy, szkolenia obsługi, 
promocja projektu, wyposa enie stanowisk 
monitoringowych, nabór osób do obsługi maj cych 
statut osób długotrwale bezrobotnych.   
IV kw. 2018 r.- finansowe rozliczenie projektu, 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

II kw. 2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw. 2018 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Barbara Wi niewska  
Źyrektor Wydziału RLiO  Starostwa Powiatowego 
w S pólnie Kraj.   
664422047/ 052-388-13-03 
rios@powiat-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 18 
Nazwa projektu 
 

Rewitalizacja budynku na potrzeby pełnienia funkcji 
u yteczno ci publicznej 

Beneficjent  Powiat s pole ski 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

800 000,00 
800 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO O  6 Pl 9 b 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

rodki własne ń5% - 120 000,00 
rodki źŻRR 85% - 680 000,00 
rodki inneŚ Ń,ŃŃ 

Wyst powanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 
 

Nie dotyczy – projekt nie b dzie generował 
przychodów i tym samym nie zakłóca konkurencji, 
a tak e nie wpływa na wymian  handlow  pomi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź. Źodatkowo w 
wyniku realizacji projektu nie zostanie 
uprzywilejowane adne przedsi biorstwo, ani 
produkcja jakichkolwiek towarów 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane 
fazy projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

Projekt ma na celu rewitalizacj  społeczno-
gospodarcz  pustego budynku i jego otoczenia. 
Projekt zakłada nadanie obiektowi nowych funkcji 
u yteczno ci publicznej.   
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w kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Zakres geograficzny: inwestycja lokalna, w 
granicach ORSż Powiatu S pole skiego. 
Beneficjentami projektu b d  mieszka cy powiatu 
s pole skiego.         
Oczekiwany rezultat: 
Poprawa parametrów energetycznych obiektu, 
estetyki, warunków dost pno ci do usług 
społecznych oraz racjonalizacja kosztów utrzymania 
budynków u yteczno ci publicznej. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ  
Wska nik o ywienia społeczno-gospodarczego na 
obszarach miejskich - 5%, 
Otwarta przestrze  utworzona lub rekultywowana 
na obszarach miejskich – 500 m2 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

Harmonogram i zakres projektu dostosowany b dzie 
do wytycznych Lokalnych/Gminnych Programach 
Rewitalizacji. W ramach projektu planuje si Ś 
IV kw. 2017 r.– prace przygotowawcze – 
opracowanie dokumentacji, kosztorysów, studium 
wykonalno ci i innych niezb dnych dokumentów,  
I –IV kw. 2018 r. – roboty budowlane w obiekcie i 
jego otoczeniu, promocja projektu, wyposa enie 
obiektu, finansowe rozliczenie projektu, 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

IV kw. 2017 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kw. 2018 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

Barbara Wi niewska  
Dyrektor Wydziału RLiO  Starostwa Powiatowego 
w S pólnie Kraj.   
664422047/ 052-388-13-03 
rios@powiat-sepolno.pl 

 
Fiszka Nr 19 
Nazwa projektu 
 

Akademia umiej tno ci (IV, V) 
- do inkubatora przedsi biorczo ci 

Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie/ Stowarzyszenie 
„Źoro li-Źzieciom” 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

1 200 000,00  
1 200 000,00  
0,00  

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 8 iv 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
180 000,00 – 15 % 
1 020 000,00 – 85 % 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie Nie wyst puje 
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(krótka analiza) 
Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
 
 
 
 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Powi zania z innymi projektami   
 

 coaching, doradztwo zawodowe, warsztaty 
kompetencji kluczowych (skuteczna 
komunikacja, twórcze  rozwi zywanie 
problemów, godzenie ycia zawodowego z 
rodzinnym, aktywne poszukiwanie pracy, ABC 
przedsi biorczo ci), szkolenia obsługi 
komputerowej i technologii IT, szkolenia 
zawodowe, kurs prawa jazdy, sta e zawodowe 

 Celem projektu jest podniesienie poziomu 
aktywno ci zawodowej i zdolno ci do 
zatrudnienia osób pozostaj cych bez pracy 
mieszka ców powiatu s pole skiego.  
Problemem osób pozostaj cych bez 
zatrudnienia jest słaba motywacja do 
podejmowania pracy, niski poziom 
kompetencji kluczowych i nieodpowiednie 
kwalifikacje zaw. Wiele osób bezrobotnych 
stanowi  osoby bez wykształcenia redniego i 
bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 
Na koniec roku w gminie S pólno było 3Ńń4 
osób bezrobotnych, w tym ń674 długotrwale 
bezrobotnych, udział bezrobotnych w liczbie 
mieszka ców w wieku produkcyjnym stanowi 
ń3,9%, udział w projekcie zwi ksza szanse 
konkurencyjno ci na ryku pracy osób 
bezrobotnych poprzez nabycie nowych 
umiej tno ci społecznych i zawodowych. 

Przewidywane wska nikiŚ 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, które funkcjonuj  2 lata po 
uzyskaniu dofinansowania ze rodków źŻS – 70% 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 – 3 szt. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  

W opracowaniu 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

1 stycznia 2016 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

31 grudnia 2018 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
Sławomir Jaskulski 
Wiceprezes Stowarzyszenia „Źoro li-Źzieciom” 
662-073-264 
dorosli-dzieciom@wp.pl 

 
Fiszka Nr 20 
Nazwa projektu „R jak rozwój” 
Beneficjent`                                                                                                                                                             Powiat S pole ski/Zespół Szkół nr 2 w S pólnie 
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Kraj.,  
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

411 950,00 
411 950,00 
0,00 
W tym: 
Źziałanie ńŚ 7Ń 000,00 
Źziałanie 2Ś 7 500,00 
Źziałanie 3Ś 25 200,00 
Źziałanie 4Ś ń6 000,00 
Źziałanie 5Ś 2 500,00 
Źziałanie 6Ś 3 600,00 
Źziałanie 7Ś 36 75Ń,ŃŃ                                
Źziałanie 8Ś 6Ń 000,00                               
Źziałanie 9Ś ń6Ń 000,00                             
Źziałanie ńŃŚ 3Ń 4ŃŃ,ŃŃ 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 10 i 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
61 792,00 – 15 %  
350 157,50 – 85 %  
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Nasza szkoła – jako placówka dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych – od lat 
rozwija zindywidualizowane podej cie do ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi staraj c 
si  organizować działania maj ce na celu popraw  
jako ci pracy w nast puj cych obszarachŚ 
wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców, podnoszenie 
kompetencji rodziców oraz promocja zdrowego 
trybu ycia i atrakcyjnych sposobów sp dzania 
czasu wolnego, usprawnianie komunikacji 
uczniów, wyrabianie postawy odpowiedzialno ci, 
nauk  samorz dno ci czy usprawnianie 
funkcjonowania społecznego. Wymienione 
działania znajduj  swoje odbicie w programach 
szkolnych. Niektóre z planowanych działa  s  
to same z Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla żminy Wi cbork na lata 2Ńń4 – 
2015, jak równie  z priorytetami MźN oraz 
polityk  o wiatow  pa stwa. 
Stałym, niezmiennym i ci gle obowi zuj cym 
priorytetem pracy wychowawczej szkoły jest 
organizacja wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami 
społecznymi, współpraca z rodzicami, 
podnoszenie ich kompetencji, a tak e 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 
W ramach projektu „R jak rozwój” zamierzamy 
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realizować ńŃ działa  wpisuj cych si  w wy ej 
wymienione obszary oddziaływa  i 
zapewniaj cych wszechstronny rozwój całej 
społeczno ci szkolnej. S  toŚ 
ń. „Idziemy do przodu” – wyrównywanie szans 
edukacyjnych. W ramach tego działania 
planujemy zaj cia dla dzieci ze specyficznymi 
trudno ciami w czytaniu, pisaniu i rachowaniu 
realizuj cych Podstaw  Programow ś zaj cia 
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz 
zaj cia wspomagaj ce rozwój. żłówne elementy 
składowe projektu toŚ doposa enie bazy 
dydaktycznej szkoły, zaj cia edukacyjne dla 
uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli 
poprzez udział w szkoleniach. 
2. „Jeste my silniejsi” – wsparcie dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. W ramach tego działania 
planujemy cykl spotka  psychologa z rodzicami w 
ramach promocji zdrowia psychicznego oraz 
profilaktyki zaburze  psychicznych, cykl spotka  
uczniów z terapeut  w grupach wiekowych w 
zakresie kompetencji społecznych i prawidłowego 
komunikowania si , szkolenie dla nauczycieli w 
ramach promocji zdrowia psychicznego, 
przeprowadzanie konkursów dla dzieci i 
młodzie y nt. zdrowego stylu ycia.  
3. „Wychowujemy wspólnie” – podnoszenie 
kompetencji rodziców oraz promocja zdrowego 
trybu ycia i atrakcyjnych sposobów sp dzania 
czasu wolnego. W ramach działania planujemy 
zaj cia manualne dla dzieci i ich rodziców, 
wspólne wyjazdy na basen oraz wydanie broszury 
na temat zdrowego stylu ycia i czasu wolnego 
uczytelniaj ce rodzinom potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych. 
4. „Mówimy bez słów” – usprawnianie 
komunikacji. Planowane działania to zaj cia 
logopedyczne dla uczniów maj ce na celu 
usprawnianie aparatu artykulacyjnego, zakup 
sprz tu i materiałów do zaj ć prowadzonych 
metodami komunikacji alternatywnej. 
5. „My decydujemy” – modyfikacja zachowa  
poprzez wyrabianie postawy odpowiedzialno ci, 
samorz dno ć. Zaplanowane działania b d  
realizowane przez Samorz d Uczniowski. W ród 
nich mo na wymienić organizacj  atrakcyjnych 
zaj ć podczas przerw lekcyjnych oraz innych form 
ycia szkoły. 

6. „Zwiedzamy Polsk ” – usprawnianie 
funkcjonowania społecznego, rozbudzanie 
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pozytywnych postaw wobec dziedzictwa 
kulturowego kraju oraz to samo ci narodowej 
uczniów. Planowane działania to zorganizowanie 
wycieczek krajoznawczych poł czonych z 
realizacj  szkolnego programu profilaktycznego, 
rozbudzanie ciekawo ci wiata i pozytywnych 
postaw wobec pojawiaj cych si  zagro e .  
7. „Terapia behawioralna-wspomaganie, 
kompensacja, rozwój”. - celem jej jest 
przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, aby 
mogli stosować now  metod  pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi. Po uzyskaniu kwalifikacji 
przez nauczycieli grupa dzieci we mie udział w 
zaj ciach terapeutycznych dotycz cych 
modyfikacji zachowa  t  metod  pracy. 
8. „Komunikacja alternatywna wspomaganie, 
kompensacja, rozwój”.- w ramach tych działa  
nauczyciele i rodzice poznaj  metody do nauki 
komunikacji pozawerbalnej dzieci niemówi cych 
z otoczeniem. B d  toŚ Boartmaker, Piktogramy, 
Makaton, Mówik, PCS. 
9. „Trening metod  stymulacji słuchowej - 
wspomaganie, kompensacja, rozwój”.- celem jest 
stymulowanie zmysłów do prawidłowego rozwoju 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z 
autyzmem, z nadpobudliwo ci  psychoruchow  
poprzez terapi  metod  Tomatisa i metod  
Johansena. Na potrzeby tych terapii planujemy 
przeprowadzić szkolenie dla cz ci nauczycieli 
oraz zakupić odpowiedni sprz t do terapii.  
ńŃ. „Wdra anie do zachowa  społecznych - 
wspomaganie, kompensacja, rozwój” .- 
zorganizowanie wycieczek krajoznawczych, 
patriotycznych szlakiem zabytków redniowiecza 
Pomorza i Kujaw (m.in Malbork, Chełmno, 
żniew, wiecie, Chełmno, Runowo Kraje skie) 
poł czonych z realizacj  szkolnych programów i 
priorytetów MEN. 
Ostateczna liczba beneficjentów projektu to 100 
osób (ł cznie uczniowie, rodzice i nauczyciele).   
Źu a cz ć uczniów pochodzi ze rodowisk 
defaworyzowanych, zmagaj cych si  mi dzy 
innymi z problemami finansowymi, co mo e 
utrudniać zaspokajanie potrzeb zwi zanych z 
ogólnie poj tym rozwojem uczniów. 
Wska nikiŚ                                                          
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
– 35 osób,                                                         
Liczba szkół i placówek systemu o wiaty 



 204 

wykorzystuj cych sprz t TIK do prowadzenia 
zaj ć edukacyjnych – 1 szt.                            
Liczba nauczycieli, obj tych wsparciem w 
programie – 40 osób,.                                     
Liczba szkół i placówek systemu o wiaty 
wyposa onych w ramach programu w sprz t TIK 
do prowadzenia zaj ć edukacyjnych – 1 szt. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Poszczególne działania zaplanowane w projekcie 
b d  realizowane zgodnie z harmonogramem 
odpowiednim dla ka dego z nich. Obecnie szkoła 
jest gotowa do realizacji poszczególnych działa . 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

Wrzesie  2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

Wrzesie  2Ń2Ń r. 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Osoba do kontaktu: 
Mirosława Niemyjska-dyrektor,    tel. 52 3882686, 
fax. 52 3881534, e- mail: 
sekretariat@zs2sepolno.pl                               
Aneta Kantak - wicedyrektor, tel. 52 3896667, e-
mail: akantak@wp.pl  
Działanie ń: Anna Bonk, nauczyciel terapeuta, 
Tel. 52 3896667, e-mail: a_bonk@wp.pl  
Działanie 2Ś Sylwia wierczewska-Łaznowska, 
nauczyciel rewalidator, 52 3896667, 
sswierczewska@wp.pl 
Działanie 3: Daniel Wargin, nauczyciel pedagog, 
Tel. 600062665, daniello13@wp.pl  
Działanie 4Ś Justyna Zakrzewska – nauczyciel 
logopeda, tel.: 698505408, e-mail: benzak@op.pl  
Działanie 5: Emilia Kubera, nauczyciel, Tel. 
784047584, e-mail: slawekarebuk@wp.pl  
Działanie 6Ś Wiesława mieli ska, Źorota 
Ledworowska nauczyciel, Tel. 52 3896667, e-
mail: zsswiecbork2@wp.pl  
Działanie 7-10:  
Anna Miszczak-nauczyciel, tel.601207793, e-
mail: anamis@op.pl                                         
Edyta Kapusta -nauczyciel,tel.795422633  
sekretariat@zs2sepolno.pl 

 

Fiszka Nr 21 

Nazwa projektu Termomodernizacja Diecezjalnego Centrum 
Integracji Społecznej i źdukacji źkologicznej w 
Orzełku 

Beneficjent                                                                                                                  Źiecezja Pelpli ska 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

2 500 000,00 
2 500 000,00 
0,00 

mailto:sekretariat@zs2sepolno.pl
mailto:akantak@wp.pl
mailto:a_bonk@wp.pl
mailto:sswierczewska@wp.pl
mailto:daniello13@wp.pl
mailto:benzak@op.pl
mailto:slawekarebuk@wp.pl
mailto:zsswiecbork2@wp.pl
mailto:anamis@op.pl
mailto:sekretariat@zs2sepolno.pl
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Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 4c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

375 000,00 – 15 % 
 
2 125 000,00 – 85 % - EFRR 
0,00 % 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Źiecezjalne Centrum integracji Społecznej i 
źdukacji źkologicznej to dawna szkoła we wsi 
Orzełek zbudowana w roku ń969. Źo sierpnia 
2Ńń5r. stanowiła Parafialny O rodek 
Rekolekcyjny parafii pw. ci cia w. Jana 
Chrzciciela w Chojnicach. Źecyzj  Ks. Biskupa 
Pelpli skiego powstała instytucja, która ma 
integrować lokaln  i ponad lokaln  społeczno ć 
oraz posiadać misj  edukacyjn  poprzez 
organizowanie działa  zapisanych w Statucie. To 
instytucja ł cz ca lokaln  tradycj , duchowo ć 
oraz szeroko poj t  edukacj . 
W celu przeprowadzenia niezb dnego remontu i 
rozbudowy konieczne jest przeprowadzenie 
termomodernizacji istniej cego obiektu. 
W ramach projektowania termomodernizacji 
planuje si Ś 
1. Docieplenie i hydroizolacja fundamentów. 
2. Docieplenie posadzki w piwnicy i na parterze. 
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
4. Modernizacja sieci centralnego ogrzewania (z 
uwzgl dnieniem wentylacji mechanicznej i 
rekuperacj ) 
5. renowacja elewacji. 
6. Przebudowa konstrukcji wraz z ociepleniem i 
zmiana pokrycia dachowego. 
7.Przej cie na ogrzewanie gazowe (kotłownia, 
piec); ogrzewanie solarne, ew. instalacje 
fotowoltaiczne) 
Wska nikiŚ 
Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków: 1 
Zmniejszenie rocznego zu ycia energii – na tym 
etapie działa  nie został przeprowadzony audyt 
energetyczny, trudno wi c wskazać ile % energii 
zostanie zaoszcz dzone po przeprowadzeniu 
termomodernizacji. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

grudzie  2Ńń5 – inwentaryzacja obiektu wraz z 
wykonaniem koncepcji projektowej adaptacji 
budynku; audyt energetyczny, 
kwiecie  maj 2Ńń6 r. – projekt budowlany, 
uzyskanie pozwolenia na budow . 
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Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

III kwartał 2Ńń6 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2Ńń7 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

Dyrektor DCISiEE 
ks. Piotr Bekisch 
tel. 509 419 155 
e-mail: piotr.bekisch@wp.pl 
projektant: 
Jan i Karol Sabiniarz 
tel. 607 513 815, 792 055 504 
e-mail: projekt@archideo.pl 

 

Fiszka Nr 22 

Nazwa projektu Adaptacja pi tra budynku gospodarczego na klub 
samopomocy dla mieszka ców żminy Wi cbork. 

Beneficjent żmina Wi cbork 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane 

8ŃŃ ŃŃŃ,ŃŃ zł  
800 ŃŃŃ,ŃŃ zł 
Ń,ŃŃ zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 9b  
 

ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta)Ś 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (itp. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
120 000,00 – 15 % 
680 ŃŃŃ,ŃŃ zł – 85 % EFRR 
Ń,ŃŃ zł 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza). 

Na podstawie art. ńŃ7 ust. ń TŻUź mo na przyj ć, 
e „pomoc publiczn  stanowi wsparcie, o ile 

spełnione s  jednocze nie nast puj ce warunkiŚ 

ze rodków pa stwowychś 

ni  oferowane na rynkuś 
 

oraz wpływa na wymian  handlow  mi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź”. 
Przedmiotowy projekt posiada charakter lokalny, 
zatem nie przyczyni si  do zakłócenia konkurencji 
ani nie wpłynie na wymian  handlow  pomi dzy 
Pa stwami Członkowskimi Uź. Uwzgl dniaj c 
fakt, i  w budynku obj tym projektem 
prowadzona b dzie działalno ć opieku cza, 
niezakłócaj ca konkurencji, udzielone 
dofinansowanie nie b dzie stanowić w tym 
przypadku pomocy publicznej. 
Na terenie nieruchomo ci obj tej przedmiotowym 
projektem nie znajduj  si  adne sklepiki, 

mailto:piotr.bekisch@wp.pl
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automaty samosprzedaj ce.  
Analizuj c powy sze wyja nienia nale y 
stwierdzić, e w przedmiotowym projekcie nie 
wyst puj  przesłanki wyst pienia pomocy 
publicznej. 
Na zapewnienie równych szans i 
konkurencyjno ci wpływ b dzie miał równie  
wybór wykonawcy prac, które stanowi  przedmiot 
projektu. Wykonawca zostanie wyłoniony w 
drodze otwartej, transparentnej i 
niedyskryminuj cej procedury przetargowej. 
Projekty powi zaneŚ 
- Centrum Usług Społecznych. 

Zwi zły opis projektu (maks. 2 strony A-4), tj. 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
realizacji projektu, podprojekty itp.  
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia, itp. 
- powi zania z innymi projektami 

Instytucje społeczne  w żminie Wi cbork 
wymagaj  wsparcia finansowego, zarówno w 
odniesieniu do samej infrastruktury, jak i do 
prowadzonej działalno ci. Takie wsparcie pozwoli 
na jeszcze wi ksze wykorzystanie posiadanych 
potencjałów lokalnych. 
Projekt ma na celu adaptacj  pi tra budynku 
gospodarczego na klub smopomocy dla 
mieszka ców  żminy Wi cbork. 
Projekt zakłada nast puj ce etapy realizacjiŚ 

 wykonanie posadzek oraz sufitów, 
 postawienie cian działowych, 
 wykonanie elementów komunikacji, 
 monta  instalacji energetycznej, wodno 

kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, 
 monta  instalacji c.o. i c.w. 
 monta  stolarki okiennej i drzwiowej, 
 uło enie podług (panele drewniane, płytki 

ceramiczne), 
 wygładzenie cian i sufitów, 
 uło enie płytkowej okładziny ciennej, 
 malowanie cian, 
 zakup elementów wyposa enia (meble, 

sprz t AżŹ i RTV, elementy wyposa enia 
sanitariatu,) 

Wska nik o ywienia społeczno gospodarczego na 
obszarach miejskich ….% 
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane 
lub wyremontowane na obszarach miejskich - 
….m² 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia 

Harmonogram realizacji przedsi wzi ciaŚ 
OKRES PRZEDINWESTYCYJNY 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej/uzyskanie niezb dnych 
pozwole Ś 2Ńń6 r. 

2. Opracowanie studium wykonalno ciŚ 2Ńń6 
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r. 
3. Procedura zamówie  publicznychŚ 2Ńń6 r. 

OKRES INWESTYCYJNY 
4. Prace budowlano – monta oweŚ 2Ńń7 - 

2018 r. 
5. Zako czenie realizacji inwestycjiŚ 2Ńń8 r. 
6. Promocja projektu: 2015 - 2018 r. 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu 

 II kw.2016 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu 

IV kw.2018 

Osoba mog ca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe 
- telefon/fax 
- e-mail 

 
Michał B k 
Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania 
przestrzennego i gospodarki nieruchomo ciami 
Tel. 52/3895216 
Fax. 52/3897212 
e-mail: michal19652002@wp.pl 

Fiszka nr 23 

Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja budynków u yteczno ci 
publicznej na terenie żminy S pólno Kraje skie 

Beneficjent  żmina S pólno Kraje skie 
Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

3 750 000,00 
3 750 000,00 
0,00 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO 4c 
ródła finansowania projektu i 
rodki własne (bud et beneficjenta) 
rodki RPO (źŻRR, źŻS) 
rodki inneŚ (np. prywatne, WŻO , rodki 

bud etu pa stwa, województwa itp.) 

 
562 500,00 – 15 % 
3 187 500,00 – 85 % 
0,00 

Wyst powanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

Nie wyst puje 

Zwi zły opis projektu (max 2 str. A4) 
- żłówne elementy składowe, wyró niane fazy 
projektu, podprojekty itp.) 
- Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontek cie jego wpływu na sytuacj  
zdiagnozowan  w obszarze wsparcia itp. 
- Powi zania z innymi projektami   

Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja  budynków u yteczno ci 
publicznej o ró norodnej charakterystyce 
u ytkowej i ró norodnych zastosowaniach. 
 Opis projektu 
Przedmiotem planowanego przedsi wzi cia jest 
termomodernizacja budynków u yteczno ci 
publicznej o ró norodnej charakterystyce 
u ytkowej i ró norodnych zastosowaniach. 
Projekt dotyczy nast puj cych obiektówŚ 
1.Budynki Centrum Sportu i Rekreacji w S pólnie 
Kraje skim, 
2.Budynek Urz du Miejskiego i Starostwa 
Powiatowego w S pólnie Kraj.  
3.Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
Termomodernizacja budynków wykonana b dzie 

mailto:michal19652002@wp.pl
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w zakresie okre lonym optymalnym wariantem 
termomodernizacyjnym, wynikaj cym z audytów 
energetycznych i obejmuj cym prace w zakresieŚ 
- ocieplenie wełn  mineraln  stropu nad ostatnia 
kondygnacj  w cz ci starej obiektuś 
- wymiana otworowej powierzchni wspólnych 
wymiana starych okien na okna drewniane o 
współczynniku max. U = 1,0 W/m2K; 
- wymiana drzwi zewn trznych o współczynniku 
U = 1,5 W/m2K; 
- budowa nowego w zła cieplnego z automatyk  
steruj c  w budynku Urz du Miejskiego,  
- wymiana grzejników na płytowe z zaworami 
termostatycznymi oraz wszystkich rur na nowe z 
izolacj  ciepln . 
- ocieplenie cian zewn trznych styropianem źPS 
Ń4Ń grubo ci ń6 cmś 
- ocieplenie stropodachów granulatem z wełny 
mineralnej oraz styropap  o grubo ci 2Ń cmś 
- wymiana starych okien na nowe o 
współczynniku U = ń,Ń W/m2Kś 
- wymiana drzwi zewn trznych o współczynniku 
U = 1,5 W/m2K; 
- wymiana grzejników na płytowe z zaworami 
termostatycznymi oraz wszystkich rur na nowe z 
izolacj  ciepln . 
Uzasadnienie: 
Powy szy projekt ma on na celu popraw  jako ci 
powietrza oraz zmniejszenie strat ciepła w 
budynkach u yteczno ci publicznej (b d cych 
przedmiotem Projektu) i zwi kszenie sprawno ci 
instalacji c.o., co ma za zadanie wpływać na 
popraw  efektywno ci energetycznej tych 
budynków. Projekt realizowany b dzie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Realizacja ta została zaplanowana w zwi zku z 
wzrastaj cym poziomem zanieczyszczenia 
powietrza b d cym konsekwencj  zwi kszonego 
zapotrzebowania na energi . Wa na staje si  nie 
tylko ochrona rodowiska przyrodniczego ale 
równie  podnoszenie standardów ycia osobom 
b d cymi u ytkownikami budynków oraz 
okolicznych mieszka ców poprzez ograniczanie 
przedostaj cych si  zanieczyszcze  do rodowiska 
(powietrza).Obecny stan techniczny budynków 
powoduje bowiem zwi kszenie kosztów ich 
utrzymania oraz ogrzewania, a jednocze nie 
sprawia, e mieszka cy gminy znajduj  si  na 
gorszej pozycji w aspekcie dost pu do 
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nowoczesnej infrastruktury u ytkowej. 
Przewidywane wska niki produktu i rezultatuŚ 
 - Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – 3 szt; 
 - Zmniejszenie rocznego zu ycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych – 1 896 000 
kWh/rok 
 - Redukcja emisji CO2 – ponad 30% 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych – 7ń,45 tony równowa nika 
CO2/rok. 

Stan przygotowa  i harmonogram realizacji 
przedsi wzi cia  
 

2015 - Wykonane dokumentacje projektowe, 
audyty energetyczne. Zgłoszenia robót nie 
wymagaj cych pozwolenia na budow . 
2016-2018 Realizacja inwestycji 

Przewidywany termin rozpocz cia realizacji 
projektu   

III kwartał 2Ńń6 r. 

Przewidywany termin zako czenia realizacji 
projektu   

IV kwartał 2Ńń8 r. 

Osoby mog ce udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imi  i nazwisko 
- stanowisko słu bowe  
- telefon / fax 
- e-mail  

 
 
Tomasz Kowalczyk 
Inspektor 
052 389 42 52 
t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl 
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