ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ PLANOWANYCH ZADAO I PROJEKTÓW DLA CELÓW OPERACYJNYCH
Poziom działania: zadaniowy i projektowy
Cel nadrzędny 1:
Zrównoważony, kierowany przez społecznośd, rozwój gminy Sicienko
CEL STRATEGICZNY 1.1.: Racjonalne i efektywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem gminy Sicienko w okresie realizacji strategii
CEL OPERACYJNY 1.1.1.: Przygotowanie w procesie społecznym strategii zrównoważonego rozwoju gminy 2015-2020+
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Zadanie 1.: Analiza i diagnoza prospektywna gminy
Sicienko
Zadanie 2.: Badania warunków życia i jakości usług
publicznych
Zadanie 3.: Przygotowanie w procesie społecznym
projektu Strategii Rozwoju Gminy Sicienko

Wrzesieo-grudzieo
2014
Wrzesieo-grudzieo
2014
Wrzesieo 2014styczeo 2015

Zadanie 4.: Konsultacje społeczne i przyjęcie strategii
uchwałą RG

Marzec-kwiecieo
2015

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

BGS

25

BGS

W ramach jw.

BGS

jw.

BGS

jw.

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Diagnoza – raport
o stanie gminy Sicienko
Raport z badao
Dokument Strategii wraz
z załącznikami
Raport z konsultacji,
rozpoczęcie obowiązywania
zapisów Strategii

1

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.1.1 (w tys. zł)

25

W tym z budżetu gminy: 25

CEL OPERACYJNY 1.1.2.: Aktualizowanie podstawowych dokumentów strategicznych. Bieżący przegląd posiadanych potencjałów
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Program Ochrony Środowiska dla gminy
Sicienko

2015

BGS

10

Zadanie 2.: Aktualizacja Studium Uwarunkowao
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sicienko

2014-2015

BGS

15

Zadanie 3.: Program rozwoju dróg gminnych

Na bieżąco

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Zadanie 4.: Gminny Program Gospodarki Niskoemisyjnej

2014-2015

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 5.: Gminny Program Promocji Zdrowia
Psychicznego

2015

BGS

Zadanie 6.: Gminy Program Opieki nad Zabytkami

2017

BGS

33
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Aktualny i dostosowany do
realiów Program Ochrony
Środowiska
Aktualne i dostosowane do
realiów Studium
uwarunkowao
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Aktualny i dostosowany
do realiów program rozwoju
dróg gminnych
Aktualny i dostosowany
do realiów program
gospodarki niskoemisyjnej
Aktualny i dostosowany
do realiów program promocji
zdrowia psychicznego
Aktualny i dostosowany do
realiów program opieki nad
zabytkami
2

Zadanie 7.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.1.2 (w tys. zł)

58

W tym z budżetu gminy: 36

CEL OPERACYJNY 1.1.3.: Bieżące przygotowanie planów miejscowych w związku z planowanymi lokalnymi i ponadlokalnymi inwestycjami
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Przygotowanie MPZP dla budowy linii
energetycznej 2x400kV

2015-2016

BGS, środki
inwestora

50

Zadanie 2.: Opracowanie MPZP dla terenów
inwestycyjnych w rejonie węzła Pawłówek
na drodze S5

2017-2018

BGS

30

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Opracowany MPZP
umożliwiający inwestycje
w zakresie energetyki
Opracowany MPZP
pozwalający wykorzystad
możliwości węzła Pawłówek

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.1.3 (w tys. zł)

80

W tym z budżetu gminy: 35

CEL OPERACYJNY 1.1.4.: Bieżące analizowanie realizacji strategii i tworzenie bazy danych dla sprawnego zarządzania gminą i monitorowania jej rozwoju
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Bieżące monitorowanie realizacji strategii
rozwoju

Planowany termin
realizacji:
Na bieżąco coroczne
sprawozdawania

Źródła
finansowania:

BGS

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Strategia aktualna
i dostosowana
do zmieniających się
uwarunkowao
3

Zadanie 2.: Prowadzenie podstawowych danych
i bieżąca analityka na wszystkich
stanowiskach UG
Zadanie 3.: Bieżąca koordynacja strategii rozwoju
i polityk sektorowych z dokumentami
„wyższego rzędu” oraz innymi istotnymi dla
nich dokumentami i programami rozwoju

Na bieżąco

Na bieżąco

BGS

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Stworzenie zbioru danych
charakteryzujących gminę

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Skoordynowane
i dopasowane dokumenty
strategiczne gminy,
wpisujące się politykę
rozwoju powiatu, B-TOF,
województwa, kraju

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach
pracy referatu UG

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.1.4 (w tys. zł)

CEL STRATEGICZNY 1.2.: STWORZENIE WARUNKÓW DLA INWESTOWANIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY
SICIENKO
CEL OPERACYJNY 1.2.1. Rozwój i modernizacja rolnictwa w gminie poprzez wspieranie działao w ramach wszystkich 6 priorytetów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Wspieranie działao w zakresie transferu
wiedzy i innowacji w rolnictwie

Planowany termin
realizacji:
2015-2020+

Zadanie 2.: Wspieranie działao na rzecz poprawy
konkurencyjności wszystkich specyficznych
2015-2020+
dla gminy rodzajów gospodarki rolnej i
zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

Źródła
finansowania:
BGS, środki
zewnętrzne PROW
BGS, środki
zewnętrzne PROW

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

20

Zwiększenie wiedzy
i kompetencji rolników

20

Poprawa konkurencyjności
gospodarstw rolnych

Uwagi

4

Zadanie 3.: Wspieranie działao na rzecz lepszej
organizacji produkcji rolnej i tzw. łaocucha
żywieniowego

2015-2020+

Zadanie 4.: Wspieranie działao na rzecz odtwarzania,
ochrony i wzmacniania ekosystemów
zależnych od rolnictwa

2015-2020+

Zadanie 5.: Wspieranie działao na rzecz większej
efektywności zasobów i niskoemisyjności
rolnictwa

2015-2020+

Zadanie 6.: Wspieranie działao na rzecz tworzenia miejsc
pracy poza rolnictwem bez zmiany miejsca
zamieszkania

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne PROW
BGS, środki
zewnętrzne PROW
BGS, środki
zewnętrzne PROW
BGS, środki
zewnętrzne PROW

20

20

500

500

Lepsza organizacja produkcji
rolnej i łaocucha
żywieniowego
Lepsza ochrona
ekosystemów zależnych
od rolnictwa
Wzrost efektywności
gospodarowania
i ekologiczności rolnictwa
Zmiana struktury
gospodarczej i zatrudnienia,
praca w gminie poza
rolnictwem dla członków
rodzin rolników

Zadanie 7.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.2.1 (w tys. zł)

1080

W tym z budżetu gminy:
270

CEL OPERACYJNY 1.2.2.: Stworzenie pakietu „motywacyjnego” i oferty dla przedsiębiorców i inwestorów oraz promocja oferty
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Zadanie 1.: Przygotowanie oferty zadao i inwestycji

Planowany termin
realizacji:

2015-2020+

Źródła
finansowania:
BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

15

Stworzenie planu inwestycji
możliwych do realizacji
wspólnie z partnerami
prywatnymi, rozszerzenie
oferty zadao publicznych

Uwagi

5

Zadanie 2.: Pakiet: Ulgi i zachęty
(finansowe, podatkowe, itp.)

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

100

Zadanie 3.: „Strefa przyjazna zrównoważonemu
inwestowaniu”

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

200

Zadanie 4.: Plany miejscowe zagospodarowania
przestrzennego przyjazne dla inwestorów
i środowiska

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

50

Opracowanie pakietu ulg
i zachęt ściągających
inwestycje
Wytyczenie i „uzbrojenie”
strefy proinwestycyjnej
Konsultacje zmian planów
zagospodarowania
przestrzennego, możliwośd
opiniowania ich przez
inwestorów

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.2.2 (w tys. zł)

365

W tym z budżetu gminy: 200

CEL OPERACYJNY 1.2.3.: Tworzenie systemu efektywnej współpracy gminy Sicienko z innymi JST przedsiębiorcami NGO, LGD, itd.
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Zadanie 1.: Nawiązanie kontaktów, zawarcie porozumieo
(aktualizacja i reanimacja starych)

2015-2020+

Zadanie 2.: Przygotowanie wspólnych programów
i projektów

2015-2020+

Źródła
finansowania:
BGS, środki
zewnętrzne
i partnerów
BGS, środki
zewnętrzne
i partnerów

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Porozumienia zawarte
z najbliższymi sąsiadami
i ważnymi partnerami
Opracowane wspólne
programy umożliwiające
trwały rozwój regionu

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.2.3 (w tys. zł)

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach pracy
referatu UG
6

CEL OPERACYJNY 1.2.4.: Koordynacja i przygotowanie planów miejscowych oraz infrastruktury dla pożądanych i planowanych inwestycji
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Koordynacja ze strategiami, politykami,
programami i planami innych JST z obszaru
B-TOF oraz w ramach ZIT, LGD, itp.
Zadanie 2.: Dostosowanie infrastruktury drogowej gminy
do systemu transportu B-TOF

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Działania gminy wpisujące się
w ponadlokalne i regionalne
programy rozwoju

500

Infrastruktura drogowa
dostosowana do systemu
transportowego
B-TOF

500

W tym z budżetu gminy: 250

Uwagi

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.2.4 (w tys. zł)

7

CEL STRATEGICZNY 1.3.: ZBILANSOWANY BUDŻET GMINY GWARANTUJĄCY REALIZACJĘ STRATEGICZNYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU GMINY SICIENKO
CEL OPERACYJNY 1.3.1.: Aktywne i racjonalne zarządzanie budżetem, majątkiem oraz zasobami gminy Sicienko
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Bieżąca analiza potencjałów i zasobów gminy
Sicienko. Przegląd aktywów gminy:
nieruchomości gminnych: sprzedaż,
dzierżawa, podnajem, itp.

Na bieżąco /
I kwartał roku

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Zadanie 2.: Bieżąca aktualizacja Wieloletniej Prognozy
Finansowej - dostosowana do Strategii
Rozwoju Gminy na lata 2015-2020+

Na bieżąco

BGS

j.w.

Zadanie 3.: Optymalizacja kosztów usług komunalnych
i administracyjnych

Na bieżąco

BGS

j.w.

Zadanie 4.: Współpraca z JST i międzysektorowa celem
racjonalizacji kosztów usług komunalnych

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

j.w.

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Potencjały i zasoby gminy
skatalogowane
i przygotowane do
wykorzystania
WPF dostosowana do zadao
zawartych w strategii
Niskie koszty usług,
dostosowane do zarobków
mieszkaoców
Porozumienie umożliwiające
obniżenie kosztów usług
komunalnych (np. stworzenie
grupy zakupowej)

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.3.1 (w tys. zł)

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach
pracy referatu UG
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CEL OPERACYJNY 1.3.2.: Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania rozwoju (środki zewnętrzne w tym z UE)
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Zadanie 1.: Aktywne ubieganie się o środki UE w ramach
RPO, PROW i innych programów oraz grantów

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 2.: Współpraca z innymi podmiotami dla
pozyskania środków zewnętrznych
oraz obniżenia i racjonalizacji kosztów

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

j.w.

Zadanie 3.: PPP, wykorzystanie kapitałów i potencjałów
mieszkaoców oraz inwestorów, sponsorzy,
darczyocy itp.

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

j.w.

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Szybki rozwój gminy
stymulowany środkami z Unii
Europejskiej
Zawiązanie porozumieo
umożliwiających aplikacje o
większe środki i realizację
ponadlokalnych projektów
Nowe środki na rozwój
pozyskane od różnych
partnerów

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.3.2 (w tys. zł)

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach pracy
referatu UG

CEL OPERACYJNY 1.3.3.: Pozyskiwanie i angażowanie kapitałów i potencjałów mieszkaoców, instytucji i społeczności lokalnych (PPP, itp.)
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Inicjowanie partycypacji mieszkaoców w
inwestycjach komunalnych

Planowany termin
realizacji:
2015-2020+

Źródła
finansowania:
BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Stworzenie planu możliwych
do realizacji wspólnych z
mieszkaocami inwestycji
9

Zadanie 2.: Inicjowanie programu prac społecznych,
aktywizacyjnych i animacyjnych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

j.w.

Zadanie 3.: Wspieranie działao sponsorskich,
samopomocowych itp.

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

j.w.

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

Program aktywizacyjnoanimacyjny włączający
wykluczonych mieszkaoców w
życie gminy
Promocja działao
pomocowych na rzecz
wspólnoty
sąsiedzkiej/uzdolnionych
twórców
Promocja inicjatyw
związanych ze sponsoringiem
i grantingiem

Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach pracy
referatu UG

Zadanie 4.: Rozwijanie systemu grantowo-stypendialnego
Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu

Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.3.3 (w tys. zł)

CEL STRATEGICZNY 1.4.: POWSZECHNY, NOWOCZESNY SYSTEM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INFORMACJI, KOMUNIKACJI
ORAZ PROMOCJI GMINY
CEL OPERACYJNY 1.4.1.: Powszechny dostęp mieszkaoców do szybkiej sieci internetowej i nowoczesny system komunikacji UG z mieszkaocami
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie1.: Budowa i modernizacja sieci i odpowiednie
oprogramowanie

Na bieżąco

Środki
zewnętrzne

1000

Zadanie 2.: Edukacja mieszkaoców w zakresie
korzystania z IT, pomoc dla NGO

Na bieżąco

Środki
zewnętrzne

50

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Gmina wyposażona
w nowoczesną infrastrukturę
telekomunikacyjną
Mieszkaocy gminy aktywnie
korzystający z możliwości
urządzeo IT
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Zadanie 3.: Nowoczesny i przyjazny gminny system
informacji i komunikacji oraz świadczenia
usług administracyjnych (E-gmina).
Promocja wewnętrzna gminy.
Bieżąca aktualizacja BIP i strony UG

Na bieżąco

środki
zewnętrzne

1 675

System informacji aktualny,
przejrzysty, dostępny dla
mieszkaoców

2725

W tym z budżetu gminy: 0

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.4.1 (w tys. zł)

CEL OPERACYJNY 1.4.2.: System i procedury konsultacji społecznych w istotnych decyzjach samorządowych
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Uchwała RG o inicjatywie obywatelskiej
i konsultacjach społecznych

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

2016

BGS

Zadanie 2.: Korzystanie z doradztwa eksperckiego dla
samorządu Sicienka

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

20

Zadanie 3.: Przeprowadzanie konsultacji w ważnych dla
mieszkaoców kwestiach

Na bieżąco

BGS

50

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Podjęcie odpowiedniej
uchwały przez RG
Decyzje w kwestiach istotnych
dla gminy, konsultowane
z ekspertami
Istotne decyzje samorządu
konsultowane w
wieloaspektowy sposób z
mieszkaocami

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 1.4.2 (w tys. zł)

70

W tym z budżetu gminy: 60
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Cel nadrzędny 2:
Nowoczesna, ekonomiczna i przyjazna środowisku, zaspokajająca potrzeby i aspiracje mieszkaoców infrastruktura
komunalna
CEL STRATEGICZNY 2.1.: BUDOWA, ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEOSTWA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ
CEL OPERACYJNY 2.1.1.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w związku z planowanymi inwestycjami krajowymi (S5 i S10)
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Zadanie1.: Przebudowa sieci dróg lokalnych,
międzysołeckich i osiedlowych

Planowany termin
realizacji:

2015-2020

Źródła
finansowania:

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 2.: Dostosowanie sieci dróg lokalnych
do powstających i planowanych dróg
ponadlokalnych (S-5 i S-10)

2015-2020

GDDKiA

Zadanie 3.: Rozbudowa i modernizacja systemu dróg
i ścieżek oraz infrastruktury rowerowej

2015-2020

BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

2000

2000

-

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Poprawa stanu dróg
lokalnych w gminie
Optymalizacja układu dróg
pod kątem wykorzystania
możliwości dróg
ekspresowych
Poprawa stanu dróg i ścieżek
rowerowych
oraz infrastruktury z tym
związanej

(zob. CEL:
4.4.2)

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.1.1 (w tys. zł)

4000

W tym z budżetu gminy:1000
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CEL OPERACYJNY 2.1.2.: Poprawa jakości dróg i dostępności komunikacyjnej gminy
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Zadanie1.: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku
Sitno – Wojnowo

2015-2016

BP, środki
zewnętrzne

4000

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 2.: Przebudowa drogi na odcinku
Wierzchucinek- Wierzchucice

2016-2017

BGS, środki
zewnętrzne

1500

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 3.: Przebudowa dróg – ulic w Sicienku: ul.
Klonowa, Kasztanowa, Wierzbowa, Boczna

2015-2019

BGS, środki
zewnętrzne

1350

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 4.: Przebudowa dróg – ulic w Pawłówku:
ul. Akacjowa, Orzechowa, Leśna i Mała Góra

2015-2020

BGS, środki
zewnętrzne

4000

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 5.: Przebudowa dróg osiedlowych w Osówcu:
ul. Poziomkowa, Jagodowa, Malinowa,
Spokojna, Gwarna, Przy Lesie

2016-2020

BGS, środki
zewnętrzne

1000

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 6.: Przebudowa dróg w Samsiecznie

2015-2016

Zadanie 7.: Przebudowa drogi w Wierzchucinku,
w kierunku Trzemiętówka

2015

Zadanie 8.: Przebudowa drogi w Dąbrówczynie

2015-2016

Zadanie 9.: Przebudowa drogi na odcinku Zielonczyn
- Kruszyn

2016-2020

BGS, środki
zewnętrzne

800

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 10.: Przebudowa drogi na odcinku Mochle
- Szczutki

2017-2020

BGS, środki
zewnętrzne

1000

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

BGS, środki
zewnętrzne
BGS, środki
zewnętrzne
BGS, środki
zewnętrzne

400
350
400

Uwagi

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej
Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej
Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej
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Zadanie 11.: Przebudowa drogi na odcinku MochleOsówiec

2018-2019

BGS, środki
zewnętrzne

800

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 12.: Przebudowa drogi w Łukowcu

2018-2019

BGS, środki
zewnętrzne

560

Zapewnienie dogodnej
infrastruktury drogowej

Zadanie 13.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.1.2 (w tys. zł)

16160

W tym z budżetu gminy:
6866

CEL OPERACYJNY 2.1.3.: Poprawa bezpieczeostwa na drogach poprzez budowę chodników, modernizację systemów oznakowania, oświetlenia, organizację
ruchu i monitoring
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Polepszenie bezpieczeostwa na głównych
ciągach komunikacyjnych
Zadanie 2.: Doposażenie sprzętowe w celu właściwego
utrzymania dróg (letniego i zimowego,
wycinki krzewów, itp.)

Zadanie 3.: Budowa chodników w ciągach istniejących
dróg

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrze

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

300

Zmniejszona ilośd
incydentów drogowych
w gminie

500

ZK wyposażony
w odpowiedni sprzęt
zwiększający sprawnośd
utrzymania dróg

1000

Zapewnienie dogodnego
i bezpiecznego poruszania
się wzdłuż istniejących dróg
poprzez budowę chodników

Uwagi
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Zadanie 4.: Budowa i rozbudowa oświetlenia
drogowego, zastosowanie technologii
niskoemisyjnej i energooszczędnej

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

1500

Zapewnienie dogodnego i
bezpiecznego poruszania się
wzdłuż istniejących dróg
poprzez budowę i
rozbudowę oświetlenia
drogowego

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.1.3 (w tys. zł)

3300

W tym z budżetu gminy:
1375

CEL STRATEGICZNY 2.2.: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ
CEL OPERACYJNY 2.2.1.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowych
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Budowa sieci wodociągowych do nowo
powstałych terenów inwestycyjnych i
działek budowlanych
Zadanie 2.: Poprawa standardów zaopatrzenia w wodę
(zbiorniki retencyjne, wymiana sieci
azbestowej, zwiększenie średnic rurociągów
przesyłowych)

Planowany termin
realizacji:

2015-2019

2015-2020

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

BGS, środki
zewnętrzne

1140

BGS, środki
zewnętrzne

2575

Zadanie 3.: Dostosowanie sieci wodociągowych do
planowanych węzłów drogowych (S5 i S10)

2015-2020

GDDKiA

1000

Zadanie 4.: Doposażenie sprzętowe w celu właściwej
eksploatacji i utrzymania sieci

2015-2020

BGS, środki
zewnętrzne

300

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Sied wodociągów
dostosowana w gminie do
planowanych inwestycji
Wymieniona
i zmodernizowana sied
wodociągów w gminie
Sied wodociągów
dostosowana w gminie do
planowanych inwestycji
Właściwe utrzymanie sieci
wodociągowych
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Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.2.1 (w tys. zł)

5015

W tym z budżetu gminy:
2195

CEL OPERACYJNY 2.2.2.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Zadanie 1.: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
w sposób umożliwiający oczyszczanie ścieków
2015-2019
surowych, ścieków z szamb i osadów z
przydomowych oczyszczalni

Źródła
finansowania:

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 2.: Rozbudowa, modernizacja lub przebudowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach o
zwartej zabudowie (tam gdzie jest to
ekonomicznie uzasadnione) m.in. Kruszyn,
Kruszyniec, Pawłówek, Osówiec, Strzelewo,
Goncarzewy, Ugoda – Zawada, Sitno, Mochle,
Szczutki i inne w miarę możliwości

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 3.: Wspieranie budowy
lokalnych/przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach, gdzie nie planuje
się budowy zbiorczych systemów

2015-2020+

BGS,

Zadanie 4.: Dostosowanie sieci kanalizacyjnych do
planowanych węzłów drogowych (S5 i S10)

2015-2020+

GDDKiA

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

6000

Rozszerzenie możliwości
istniejącej oczyszczalni
zwiększające rodzaje
możliwych do przerobu
odpadów ciekłych

10500

Nowoczesna sied
kanalizacyjna we wszystkich
miejscowościach,
w których jest ona możliwa
do podłączenia

120

Budowa
lokalnych/przydomowych
oczyszczalni ścieków

500

Sied kanalizacyjna w gminie
dostosowana do
planowanych inwestycji

Uwagi
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Zadanie 5.: Doposażenie sprzętowe w celu właściwej
eksploatacji i utrzymania sieci

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

250

Właściwe utrzymanie i
doposażenie w odpowiedni
sprzęt

17370

W tym z budżetu gminy:
7566

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Zadanie 6.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.2.2 (w tys. zł)

CEL OPERACYJNY 2.2.3.: Rozbudowa infrastruktury gazowej
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Zadanie 1.: Rozbudowa sieci gazowej do Trzcioca,
Strzelewa i Osówca

2015-2020

PGNIG

1000

Zadanie 2.: Dostosowanie istniejącej sieci gazowej do
planowanych węzłów drogowych (S5 i S10)

2017-2018

GDDKiA

500

Uwagi

Wymieniona i
zmodernizowana sied
gazowa w gminie
Sied gazowa dostosowana
w gminie do planowanych
inwestycji

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.2.3 (w tys. zł)

1500

W tym z budżetu gminy: 0
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CEL STRATEGICZNY 2.3.: WYSOKI STANDARD I MODERNIZACJA POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
CEL OPERACYJNY 2.3.1.: Unowocześnienie obiektów komunalnych – niskoemisyjnośd, termomodernizacja, likwidacja barier dostępu
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Termoderenizacja budynków, które tego
wymagają (docieplenie, wymiana źródeł
ciepła)

Planowany
termin realizacji:

2015-2020+

Źródła
finansowania:

BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

450

Budynki publiczne w gmin
energooszczędne
i przyjazne środowisku

Zadanie 2.: Dostosowanie budynków publicznych
(głównie szkół) do potrzeb osób
niepełnosprawnych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

-

Zadanie 3.: Inwestycje w tabor dowożący dzieci do szkół
- zakup niskoemisyjnego (nowoczesnego)
taboru – stopniowa wymiana autobusów

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

2000

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 4.: Zapewnienie odpowiedniego standardu
mieszkao komunalnych i socjalnych

Wszystkie szkoły
integrujące otoczenie
poprzez dostępnośd dla
niepełnosprawnych
Wszystkie autobusy
dowożące do szkół
nowoczesne
i niskoemisyjne

300

Wyższy standard mieszkao
i tym samym niższe koszty
eksploatacji

2750

W tym z budżetu gminy:
517,5

Uwagi

(zob.CEL:
3.1.1

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.3.1 (w tys. zł)
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CEL OPERACYJNY 2.3.2.: Zapewnienie odpowiedniej ilości, jakości i standardu usług w zakresie innych obowiązkowych zadao i usług komunalnych
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Zapewnienie miejsc pochówku na terenie
gminy

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 2.: Zapewnienie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi

Na bieżąco

BGS

50

Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.3.2 (w tys. zł)

65

15/7,5

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Miejsca pochówku
przygotowane na rosnące
potrzeby gminy w tym
zakresie
Gmina wolna od
bezdomnych i
wałęsających się zwierząt

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
W tym z budżetu gminy:
57,5

CEL STRATEGICZNY 2.4.: GMINA SICIENKO MIEJSCEM NATURALNEGO I CZYSTEGO ŚRODOWISKA, PROMUJĄCA EKOLOGICZNY TRYB ŻYCIA
CEL OPERACYJNY 2.4.1.: Doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poprawa standardów czystości i porządku
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

BGS
Zadanie 1.: Doskonalenie systemu odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości

100
Na bieżąco

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

System gospodarowania
odpadami, wydajny i
dostosowany do
zwiększających się potrzeb

19

Zadanie 2.: Zwiększenie liczby koszy/pojemników na
śmieci, odpady zielone, piasek w miejscach
publicznych
Zadanie 3.: Wspomaganie poprzez dofinansowanie
budowy oczyszczalni przydomowych na
terenach gdzie nie planuje się budowy
kanalizacji sanitarnej
Zadanie 4.: Kontynuowanie programu likwidacji azbestu
na terenie gminy

BGS
6

2015-2020+

2015-2020+

2015-2020+

BGS, dotacje dla
mieszkaoców

-

środki
zewnętrzne

100

Kosze/pojemniki na śmieci
i odpady we wszystkich
miejscach, które tego
wymagają
Zwiększenie ilości
oczyszczalni przydomowych
w trosce o środowisko
i mieszkaoców
Nieruchomości wolne od
azbestu

(zob.
CEL 2.2.2)

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
206

Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.4.1 (w tys. Zł)

W tym z budżetugminy:
106

CEL OPERACYJNY 2.4.2.: Edukacja oraz promocja postaw proekologicznych i prośrodowiskowych
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Edukacja ekologiczna w szkołach
i powszechna: poprzez np. broszury,
informacje w UG, publikacje
Zadanie 2.: Walka z zanieczyszczeniem lasów poprzez
restrykcję i edukację

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

20

Opracowanie akcji
proekologicznych
i zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkaoców

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Brak dzikich wysypisk
w gminie oraz czyste lasy

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Uwagi

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.4.2 (w tys. zł)

20

W tym z budżetu gminy:
10
20

CEL OPERACYJNY 2.4.3.: Wykreowanie i promocja wizerunku i marki gminy Sicienko przyjaznej mieszkaocom i środowisku
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Przygotowanie materiałów informacyjnych
i promocyjnych

2015-2020

BGS

20

Zadanie 2.: Przeprowadzenie odpowiedniej kampanii
promocyjnej

2015-2020

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Opracowane materiały
promujące gminę i jej
walory
Dotarcie z informacją do
jak największej liczby
odbiorców i grup
docelowych

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 2.4.3 (w tys. zł)

20

W tym z budżetu gminy:
20
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Cel nadrzędny 3:
Wykształcona, zdrowa, sprawna fizycznie, uczestnicząca aktywnie w kulturze
i życiu społecznym społecznośd mieszkaoców
CEL STRATEGICZNY 3.1.: NOWOCZESNY, OGÓLNODOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH GRUP SPOŁECZNYCH SYSTEM EDUKACJI SZKOLNEJ
I POZASZKOLNEJ, PRZYGOTOWUJĄCY DO WYMOGÓW WSPÓŁCZESNEGO ŻYCIA I DALSZEJ EDUKACJI
CEL OPERACYJNY 3.1.1.: Modernizacja bazy szkolnej/oświatowej i pozaszkolnej
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Termomodernizacja i zmiana systemu
grzewczego w SP Samsieczno i SP Strzelewo

Planowany
termin realizacji:

2015-2020

Zadanie 2.: Termomodernizacja budynku szkolnego SP
w Kruszynie

2015-2020+

Zadanie 3.: Dostosowanie wszystkich szkół gminnych do
potrzeb uczniów niepełnosprawnych

2016-2020+

Zadanie 4.: Tablice interaktywne we wszystkich klasach
edukacji wczesnoszkolnej

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

BGS, środki
zewnętrzne

1000

BGS, środki
zewnętrzne

800

BGS

2015-2020 +

500
Środki
zewnętrzne

270

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Niskie koszty utrzymania,
mniejsze zużycie energii,
lepsza cyrkulacja ciepła
wewnątrz budynków
Niższe koszty utrzymania,
mniejsze zużycie energii,
lepsza cyrkulacja ciepła
wewnątrz budynków
Szkoły dostosowane do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wszystkie klasy edukacji
wczesnoszkolnej wyposaż.
w tablice interaktywne

22

Zadanie 5.: Doposażenie i poszerzenie funkcji świetlic
szkolnych

Zadanie 6.: Budowa przedszkola samorządowego

BGS
2015-2017

2015-2020+

2000

Wszystkie świetlice
wyposażone w sposób
dostosowany do potrzeb
Zaspokojone rosnące
potrzeby mieszkaoców w
zakresie edukacji
przedszkolnej

4585

W tym z budżetu gminy:
1335

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

15
BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 7.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.1.1 (w tys. zł)

CEL OPERACYJNY 3.1.2.: Budowa i modernizacja obiektów świetlic wiejskich
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Zadanie 1.: Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku

2014-2016

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 2.: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

2015-2017

BGS, środki
zewnętrzne

500

Zadanie 3.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce Nowej

2015-2016

BGS

310

500

Uwagi

Nowe obiekty kultury,
zwiększenie dostępu
do możliwości spotkao
i rekreacji
Nowe obiekty kultury,
zwiększenie dostępu
do możliwości spotkao
i rekreacji
Nowe obiekty kultury,
zwiększenie dostępu
do możliwości spotkao
i rekreacji
23

Zadanie 4.: Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

2017-2018

BGS, środki
zewnętrzne

Zadanie 5.: Bieżąca modernizacja i doposażenie świetlic
wiejskich

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

500

200

Nowe obiekty kultury,
zwiększenie dostępu
do możliwości spotkao
i rekreacji
Wszystkie świetlice
wyposażone w sposób
dostosowany do potrzeb
mieszkaoców

Zadanie 6.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.1.2 (w tys. zł)

2010

W tym z budżetu gminy:
1481

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

CEL OPERACYJNY 3.1.3: Atrakcyjna oferta edukacyjna dla różnych grup
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Zadanie 1.: Oferta dla seniorów: Uniwersytet Trzeciego
Wieku itp.

2015-2020

BGS, środki
zewnętrzne

32

Zadanie 2.: Poszerzenie funkcji i oferty wszystkich
instytucji kultury. Współpraca z sąsiednimi
JST (głownie Bydgoszczą)

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

12

Uwagi

Szeroka oferta dla
seniorów, atrakcyjna
i różnorodna
Poszerzona oferta
kulturalna i zawiązanie
współpracy z innymi JST na
polu kultury

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.1.3 (w tys. zł)

44

W tym z budżetu gminy:
22
24

CEL STRATEGICZNY 3.2.: ZDROWI I SPRAWNI MIESZKAOCY
CEL OPERACYJNY 3.2.1.: Poprawa dostępności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w gminie
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Prowadzenie akcji profilaktycznych
(m.in. cykliczne badania w kierunku cukrzycy,
badao cytologicznych, mammograficznych,
raka prostaty)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Zadanie 2.: Zwiększenie dostępności pojazdu do
transportu osób niepełnosprawnych do
placówek medyczno-rehabilitacyjnych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

150

Zadanie 3.: Optymalizacja godzin otwarcia przychodni
i usług medycznych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Społecznośd Sicienka
świadoma zagrożeo
zdrowotnych i umiejąca
je wyprzedzad
Środek transportu
pozwalający dotrzed
wszystkim potrzebującym
do placówek medycznych
Lepszy dostęp do usług
medycznych

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.2.1 (w tys. zł)

150

W tym z budżetu gminy:
75

25

CEL OPERACYJNY 3.2.2.: Podniesienie poziomu i powszechności uczestnictwa w zajęciach sportowych młodzieży szkolnej
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie1.: Promocja zdrowego stylu życia i sprawności
fizycznej przez gminę poprzez współpracę ze
stowarzyszeniami
Zadanie 2.: Różnorodna, atrakcyjna oferta programowa
zajęd pozaszkolnych, kół sportowych, klubów,
itp.

Zadanie 3.: Budowa boisk sportowych

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)
Stworzenie wraz ze
stowarzyszeniami
programu promocji
zdrowego stylu życia
i sprawności fizycznej

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Stworzenie grupy liderów
ds. wspólnej, różnorodnej
oferty dla młodzieży

1000

Wybudowanie boisk we
wszystkich
miejscowościach,
których mieszkaocy
deklarują chęd czynnego
uprawiania sportu

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

Uwagi

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.2.2 (w tys. zł)

1000

W tym z budżetu gminy:
250

26

CEL OPERACYJNY 3.2.3.: Edukacja prozdrowotna, propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkaoców
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Zadanie 1.: Informowanie na stronie internetowej UG
o prowadzonych na terenie gminy zajęciach
sportowych poprzez współpracę gminy ze
stowarzyszeniami

Na bieżąco

BGS

Zadanie 2.: Organizacja imprez turystycznych (np. rajdy
rowerowe, piesze, spływy, konkursy, itp.)

2015-2020+

BGS, BP

Zadanie 3.: Promocja i powszechna dostępnośd urządzeo
i obiektów sportowych i rekreacyjnych

2015-2020+

BGS

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy
referatu UG

50
Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Zakładka na stronie Urzędu
Gminy z bieżącymi
informacjami nt. wydarzeo
sportowych i działao
stowarzyszeo
Opracowanie kalendarza
imprez turystycznych
promujących gminę
i jej walory
Urządzenie i obiekty
sportowe dostępne dla
wszystkich mieszkaoców

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.2.3 (w tys. zł)

50

W tym z budżetu gminy:
25

27

CEL STRATEGICZNY 3.3.: PODNOSZENIE POZIOMU I POWSZECHNOŚCI UCZESTNICTWA W KULTURZE
CEL OPERACYJNY 3.3.1.: Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w gminie, pełniejsze wykorzystanie oferty i potencjału kulturalnego Bydgoszczy
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Poszerzenie oferty GOK poprzez np. wyjazdy
do opery, teatru, filharmonii, zawiązanie
grupy teatralnej, kółka dziennikarskiego,
warsztatów rękodzielniczych, organizację
spotkao z ciekawymi ludźmi: artystami,
aktorami, itd.

Planowany
termin realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. Zł)

Na bieżąco

BGS

19

Na bieżąco

BGS

65

Zadanie 3.: Uatrakcyjnienie księgozbioru z
uwzględnieniem oczekiwao czytelników

2015-2020+

BGS

36

Zadanie 4.: Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki

2015

BGS

1

Zadanie 2.: Rozwój działalności Galerii Sztuki ITK, w tym
współpraca z Galerią Autorską

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Opracowanie planu
możliwych do realizacji
przedsięwzięd
poszerzających ofertę GOK,
konsultacje planu z
mieszkaocami i wdrożenie
działao, na które jest
zapotrzebowanie
Prowadzenie Galerii Sztuki
ITK w celu uatrakcyjnienie
oferty kulturalnej
Opracowanie ankiety
potrzeb czytelniczych
i dopasowanie zakupów
biblioteki do potrzeb
mieszkaoców
Założenie DKK i organizacja
cyklicznych spotkao pod
jego egidą na rzecz
promocji czytelnictwa

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.3.1 (w tys. zł)

121

W tym z budżetu gminy:
121

28

CEL OPERACYJNY 3.3.2.: Edukacja kulturalna i powszechna
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Zawiązanie współpracy z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w Bydgoszczy w celu
uatrakcyjnienia oferty kierowanej dla
seniorów

Planowany
termin realizacji:

Na bieżąco

Źródła
finansowania:

BGS

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Środki bieżące w
ramach pracy GOK

Podpisanie porozumienia
z bydgoskimi UTW
i organizacja wspólnych
przedsięwzięd

Uwagi

Zadanie 2.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.3.2 (w tys. zł)

Środki bieżące w
ramach pracy GOK

W tym z budżetu gminy:
Środki bieżące w ramach
pracy GOK

CEL STRATEGICZNY 3.4.: AKTYWIZACJA I ROZWÓJ SPOŁECZEOSTWA OBYWATELSKIEGO GMINY SICIENKO
CEL OPERACYJNY 3.4.1.: Aktywny i odpowiedzialny udział mieszkaoców w pracach samorządu
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Zadanie 1.: Konsultowanie istotnych decyzji samorządu
z mieszkaocami

Planowany
termin realizacji:

2015-2020+

Źródła
finansowania:

BGS

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Ważne decyzje samorządu
konsultowane w
wieloaspektowy sposób z
mieszkaocami np. poprzez
portale społecznościowe

29

Zadanie 2.: Okresowe badania opinii mieszkaoców,
debaty publiczne i spotkania dyskusyjne
(deliberacje)

2015-2020+

BGS

10

Zadanie 3.: Wspieranie i inicjowanie aktywności
mieszkaoców i NGO – przekazywanie im
zadao z zakresu kwestii społecznych, kultury,
samopomocy sąsiedzkiej itp.

2015-2020+

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Zadanie 4.: Wspieranie wzajemnej współpracy
mieszkaoców z JST i instytucjami; PPP i NGO
na rzecz rozwoju gminy i poszczególnych
sfer: kultury, sportu i turystyki w regionie

2015-2020+

BGS

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Zwiększenie częstotliwości
debat publicznych,
prowadzenie badao
społecznych nt. warunków
i jakości życia w gminie
Zwiększenie form i
możliwości współpracy z
trzecim sektorem, nie
tylko poprze konkursy
ofert
Konsolidacja społeczności
gminy na wspólnych
celach i rozwoju kultury,
sportu, turystyki itp.

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.4.1 (w tys. zł)

10

W tym z budżetu gminy:
10

CEL OPERACYJNY 3.4.2.: Aktywizacja i integrowanie społeczności mieszkaoców gminy, budowanie tożsamości, poczucia dumy, lokalnego patriotyzmu,
umiejętności współpracy
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Kultywowanie lokalnych tradycji, miejsc
pamięci i historii, m.in. rozwijanie działalności
Izby Dziedzictwa Kulturowego

Planowany
termin realizacji:

2015-2020+

Źródła
finansowania:
BGS, środki
zewnętrzne

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)
50

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Rozwój działalności Izby
Dziedzictwa Kulturowego
w celu kultywowania
lokalnych dóbr tradycji

30

Zadanie 2.: Kalendarz imprez rocznicowych
i „tożsamościowych”

Zadanie 3.: Edukacja: programy szkolne nawiązujące do
lokalnej tradycji i historii
Zadanie 4.: Aktywizacja wspólnoty mieszkaoców:
sołectw, parafii i innych instytucji, organizacji
i podmiotów ze wszystkich sektorów
(odpowiednie programy i projekty ARSL)

2015-2020+

2015-2020+

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

BGS, środki
zewnętrzne

BGS, środki
zewnętrzne

10

Środki bieżące w
ramach budżetu szkół

250

Kalendarz imprez
rocznicowych sprzyjający
aktywizacji i integracji
mieszkaoców gminy
Poszerzenie wiedzy na
temat lokalnej tradycji i
historii wśród uczniów
szkolnych
Aktywizacja mieszkaoców
poprzez realizację
odpowiednich programów
i projektów

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 3.4.2 (w tys. zł)

310

W tym z budżetu gminy:
180

31

Cel nadrzędny 4:
Wysokie standardy warunków życia: mieszkania, bezpieczeostwa, pomocy społecznej, rekreacji i inwestowania
CEL STRATEGICZNY 4.1.: PODNOSZENIA STANDARDÓW, JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH I BYTOWYCH
CEL OPERACYJNY 4.1.1.: Bieżący monitoring i poprawa jakości usług komunalnych
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Bieżący monitoring i badanie jakości usług
komunalnych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

15

Zadanie 2.: Usprawnianie i zwiększania dostępności
komunikacji publicznej

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

100

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Badanie warunków życia
i jakości usług publicznych
Dostosowanie komunikacji
publicznej do potrzeb
mieszkaoców

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.1.1 (w tys. zł)

115

W tym z budżetu gminy:
57,5

CEL OPERACYJNY 4.1.2.: Kreowanie Wiejskich Centrów Usług (np. podstawowe usługi, sklep spożywczy/AGD, poczta, bank, itp.) w największych wsiach
gminy Sicienko
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Opracowanie modelowego „centrum
usług” wsi

Planowany termin
realizacji:

2015-2020

Źródła
finansowania:

BGS

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

10

Zapewnieni mieszkaocom
podstawowych usług w
centrum wsi

Uwagi

32

BGS

-

Gmina Sicienko przyjazna
przedsiębiorcom i
usługodawcom

Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.1.2 (w tys. zł)

10

W tym z budżetu gminy:
10

Zadanie 2.: Stworzenie systemu zachęt dla
przedsiębiorców i usługodawców

2015-2020

(zob.
CEL 1.2.2)

Zadanie 3.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu

CEL STRATEGICZNY 4.2.: EFEKTYWNY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZECIWDZIAŁAJĄCY MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
CEL OPERACYJNY 4.2.1.: Usprawnienie i racjonalizacja systemu pomocy rodzinie
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Rzetelne diagnozowanie sytuacji
uboższych grup i segmentów społeczności
mieszkaoców gminy

2015-2020+

BGS

10

Zadanie 2.: Profilaktyka i edukacja prorodzinna

2015-2020+

BGS

125

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

1600

Na bieżąco

BGS

20

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

420

Zadanie 3.: Stworzenie i realizacja programów
pomocowych i samopomocowych
Zadanie 4.: Zapewnienie pomocy mediatora ds.
rodziny
Zadanie 5.: Zapewnienie asystentów rodziny w celu
właściwej opieki nad zagrożonymi
rodzinami.

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Diagnoza sytuacji
uboższych grup
społecznych celu szybkiej
pomocy i wsparcia
Zapewnieni działao
profilaktycznych i edukacji
prorodzinnej
mieszkaocom gminy
Programy wspierające
system pomocy społecznej
Zapewnienie wsparcia
mediatora ds. rodziny
Społecznośd Sicienka
świadoma zagrożeo
zdrowotnych i umiejąca je
wyprzedzad
33

Zadanie 6.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.2.1 (w tys. zł)

2175

W tym z budżetu gminy:
645

CEL STRATEGICZNY 4.3.: BEZPIECZNA GMINA, BEZPIECZNI MIESZKAOCY
CEL OPERACYJNY 4.3.1.: Zabezpieczenie mieszkaoców pod względem podstawowej infrastruktury, bezpieczeostwa
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Działania zmierzające do przywrócenia
komisariatu policji w gminie, zwiększenie
liczby patroli i udział dzielnicowych w
zebraniach wiejskich

2015-2020

BGS, Budżet
Paostwa

100

Zadanie 2.: Bieżące wsparcie finansowe, sprzętowe i
organizacyjne dla OSP

Na bieżąco

BGS, środki
zewnętrzne

800

Zadanie 3.: Wiaty na przystankach autobusowych

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

-

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)
Wzrost poczucia
bezpieczeostwa
mieszkaoców poprzez
zwiększoną obecnośd
policji w gminie
Dostosowanie sprzętu do
potrzeb zadao
wykonywanych przez OSP
Zwiększenie komfortu
mieszkaoców
korzystających z
komunikacji publicznej

Uwagi

(zob.CEL:
4.1.1)

Zadanie 4.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.3.1 (w tys. zł)

900

W tym z budżetu gminy:
350

34

CEL OPERACYJNY 4.3.2.: Programy edukacja z zakresu bezpieczeostwa oraz profilaktyka przestępczości i patologii
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Zadanie 1.: Edukacja i informacja mieszkaoców na
temat uzależnieo i zagrożeo
patologicznych, oraz wsparcie instytucji
pomocowych

2015-2020+

BGS

10

Zadanie 2.: Zajęcia edukacyjno – profilaktycznych dla
rodzin w świetlicach wiejskich

2016-2020+

BGS

14

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Gmina Sicienko
modelowym przykładem
prowadzenia działao
związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem
narkomanii oraz przemocy
domowej w zakresie
działalności informacyjnej
i edukacyjnej
mieszkaoców
Mieszkaocy gminy
świadomi zagrożeo
i potrafiący ich unikad

Zadanie 3.:Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.3.2 (w tys. zł)

24

W tym z budżetu gminy:
24

35

CEL STRATEGICZNY 4.4.: ROZWÓJ POTENCJAŁU I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W GMINIE
CEL OPERACYJNY 4.4.1.: Rozwój i modernizacja bazy turystycznej, promocja walorów gminy
DZIAŁANIA:
(Zadania)
Zadanie 1.: Analiza zasobów i potencjałów
turystycznych gminy w celu określenia
najmocniejszych stron i najbardziej
atrakcyjnych miejsc i przygotowanie planu
ich wykorzystania

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

BGS
Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Na bieżąco

BGS, BP
Zadanie 2.: Właściwe utrzymanie szlaków i tras
turystycznych oraz edukacyjnych
Zadanie 3.: Przygotowanie kampanii promocyjnej,
narzędzi materiałów promocyjnych,
promocja gminy, jako dobrego miejsca do
życia: mieszkania, wypoczynku, ale też
pracy i proekologicznego inwestowania
Zadanie 4.: Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty
turystycznej i agroturystycznej, m.in.
poprzez zagospodarowanie terenów wokół
jezior, budowę strzelnicy sportowej,
budowę punktów widokowych
Zadanie 5.: Utworzenie bazy gospodarstw
agroturystycznych i udostępnienie jej na
stronie internetowej gminy

35

2015-2020
BGS, BP

35
2015-2020

BGS, BP
3000
2015-2020+

BGS
Na bieżąco

Środki bieżące w
ramach pracy referatu
UG

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Uwagi

Atrakcyjna oferta
turystyczna gminy
przyciągająca turystów,
stymulowanie atrakcji
Trasy turystyczne i szlaki
dostosowane do potrzeb
turystów, utrzymane w
odpowiednim standardzie
Promocja gminy Sicienko i
jej obszarów turystycznych
w obszarach do tej pory
niewykorzystanych
Poszerzona oferta
turystyczna przeznaczona
dla mieszkaoców
i turystów
Baza gospodarstw
agroturystycznych
na stronie UG
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Zadanie 6.: Opracowanie i przygotowanie szlaków
tematycznych na terenie gminy i we
współpracy z sąsiednimi JST
Zadanie 7.: Zagospodarowanie dróg wodnych na cele
turystyczne (Kanał Bydgoski i Notecki) we
współpracy z sąsiednimi JST

2015-2020

BGS, środki
zewnętrzne
BGS, środki
zewnętrzne

2015-2020

100

Trasy szlaki turystyczne
dostosowane dla turystów
i mieszkaoców gminy

Na obecnym etapie prac
koncepcyjnych brak
danych do oszacowania
kosztów zadania

Zwiększona oferta
turystyczna poprzez
odpowiednie
zagospodarowanie dróg
wodnych

3170

W tym z budżetu gminy:
1585

Szacunkowy koszt
całkowity zadania
(w tys. zł)

Rezultaty:
(mierniki/wskaźniki)

Zadanie 9.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.4.1 (w tys. zł)

CEL OPERACYJNY 4.4.2.: Rozwój sieci ścieżek rowerowych i infrastruktury komunikacji rowerowej
DZIAŁANIA:
(Zadania)

Planowany termin
realizacji:

Źródła
finansowania:

Zadanie 1.: Budowa trasy rowerowej wzdłuż Kanału
Bydgoskiego z połączeniem miejscowości
Pawłówek, Kruszyniec, Kruszyn, Zielonczyn
i Strzelewo

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

3000

Zadanie 2.: Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 1531C Osówiec – Kruszyn na
odcinku od drogi powiatowej 1529C w
Osówcu do drogi krajowej nr 10 w
Kruszynie

2015-2020+

BGS, BP, środki
zewnętrzne

900

Uwagi

Stworzenie trasy
rowerowej o walorach
widokowych, łączącej
południowe miejscowości
gminy
Stworzenie trasy
rowerowej o walorach
widokowych, łączącej
południowe miejscowości
gminy z Osówcem
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Zadanie 3.: Budowa trasy rowerowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 244 na odcinku Wojnowo
– Mochle – Morzewiec od istniejącej
ścieżki Wojnowo - Bydgoszcz

2015-2020+

BGS, BP, środki
zewnętrzne

1500

Zadanie 4.: Budowa trasy pieszo-rowerowej w ciągu
drogi krajowej nr 10 na odcinku KruszynPawłówek i Kruszyn - Zielonczyn

2015-2020+

BGS, środki
zewnętrzne

900

Stworzenie trasy
rowerowej o walorach
widokowych, łączącej
zachodnie miejscowości
gminy z Bydgoszczą
Stworzenie trasy pieszorowerowej dla poprawy
bezpieczeostwa ruchu na
drodze krajowej

Zadanie 5.: Miejsce na kolejne zadania z tego zakresu
Szacunkowy koszt całkowity realizacji celu (programu) operacyjnego 4.4.2 (w tys. zł)

Legenda: BGS – Budżet Gminy Sicienko,

6300

W tym z budżetu gminy:
945

BP – Budżet Powiatu

Podane kwoty poszczególnych zadao i projektów (w tys. złotych) zostały oszacowane na podstawie realnych cen i kosztów w początkach
2015 r. W przyszłości mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej, a także koniecznych zmian w samych zadaniach i projektach
wynikających np. ze zmian technologicznych, wyników przetargów czy zmian koniunktury gospodarki. Udział środków z budżetu gminy Sicienko
(BGS) oraz proporcjonalny udział środków zewnętrznych („pozabudżetowych”) jest szacowany w oparciu o obecne dane dotyczące warunków
dotacji czy kredytów. Mogą one także ulec zmianie.
Niemniej ten szacunkowy z konieczności bilans budżetu strategii oraz poszczególnych jej elementów (celów i zadao) daje orientację
odnośnie kosztów i finansowej skali przedsięwzięd. Stanowi dobrą podstawę i punkt wyjścia do podejmowania konkretnych decyzji
oraz przygotowywania aplikacji w ramach przyszłych projektów i działao w realnych warunkach wykorzystania potencjałów i możliwości gminy
Sicienko.
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PODSUMOWANIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI STRATEGII I PROGRAMÓW ROZWOJU
Koszt całkowity
Zadanie/Cel

Lp.

1

CEL NADRZĘDNY 1

Środki BGS
% udział BGS

w tys. zł
4903

876

18

Cel strategiczny 1.1
RACJONALNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM GMINY SICIENKO W OKRESIE REALIZACJI STRATEGII
Cel operacyjny 1.1.1
Przygotowanie w procesie społecznym strategii zrównoważonego
rozwoju gminy 2015-2020+

163

96

59

25

25

100

1.1.2

Cel operacyjny 1.1.2
Aktualizowanie podstawowych dokumentów strategicznych.
Bieżący przegląd posiadanych potencjałów

58

36

62

1.1.3

Cel operacyjny 1.1.3
Bieżące przygotowanie planów miejscowych w związku
z planowanymi lokalnymi i ponadlokalnymi inwestycjami

80

35

44

1.1.4

Cel operacyjny 1.1.4
Bieżące analizowanie realizacji strategii i tworzenie bazy danych
dla sprawnego zarządzania gminą i monitorowania jej rozwoju

0

0

-

1.2

Cel strategiczny 1.2
STWORZENIE
WARUNKÓW
DLA
INWESTOWANIA
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY
SICIENKO

1945

720

Uwagi

Zrównoważony, kierowany przez społecznośd, rozwój
gminy Sicienko
1.1

1.1.1

37

39

1.2.1

Cel operacyjny 1.2.1
Rozwój i modernizacja rolnictwa w gminie poprzez wspieranie
działao w ramach wszystkich 6 priorytetów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacyjny 1.2.2
Stworzenie
pakietu
„motywacyjnego”
i
oferty
dla przedsiębiorców i inwestorów oraz promocja oferty
Cel operacyjny 1.2.3
Tworzenie systemu efektywnej współpracy gminy Sicienko
z innymi JST przedsiębiorcami NGO, LGD, itd.
Cel operacyjny 1.2.4
Koordynacja
i
przygotowanie
planów
miejscowych
oraz infrastruktury dla pożądanych i planowanych inwestycji
Cel strategiczny 1.3
ZBILANSOWANY BUDŻET GMINY GWARANTUJĄCY REALIZACJĘ
STRATEGICZNYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY SICIENKO
Cel operacyjny 1.3.1
Aktywne i racjonalne zarządzanie budżetem, majątkiem
oraz zasobami gminy Sicienko

1080

270

25

365

200

55

0

0

500

250

0

0

-

0

0

-

1.3.2

Cel operacyjny 1.3.2
Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania rozwoju
(środki zewnętrzne w tym z UE)

0

0

-

1.3.3

Cel operacyjny 1.3.3
Pozyskiwanie i angażowanie kapitałów i potencjałów
mieszkaoców, instytucji i społeczności lokalnych (PPP, itp.)

0

0

-

1.4

Cel strategiczny 1.4
POWSZECHNY,
NOWOCZESNY
SYSTEM
WEWNĘTRZNEJ
I ZEWNĘTRZNEJ INFORMACJI, KOMUNIKACJI ORAZ PROMOCJI
GMINY

2795

60

2

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

-

50

40

1.4.1

1.4.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Cel operacyjny 1.4.1
Powszechny dostęp mieszkaoców do szybkiej sieci internetowej
i nowoczesny system komunikacji UG z mieszkaocami
Cel operacyjny 1.4.2
System i procedury konsultacji społecznych w istotnych decyzjach
samorządowych
CEL NADRZĘDNY 2
Nowoczesna,
ekonomiczna
i
przyjazna
środowisku,
zaspokajająca potrzeby i aspiracje mieszkaoców infrastruktura
komunalna
Cel strategiczny 2.1
BUDOWA, ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I POPRAWA
DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEOSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Cel operacyjny 2.1.1
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w związku
z planowanymi inwestycjami krajowymi (S5 i S10)
Cel operacyjny 2.1.2
Poprawa jakości dróg i dostępności komunikacyjnej gminy
Cel operacyjny 2.1.3
Poprawa bezpieczeostwa na drogach poprzez budowę
chodników, modernizację systemów oznakowania, oświetlenia,
organizację ruchu i monitoring
Cel strategiczny 2.2
ROZBUDOWA
I
MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY
KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ
Cel operacyjny 2.2.1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowych
Cel operacyjny 2.2.2
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej
Cel operacyjny 2.2.3
Rozbudowa infrastruktury gazowej

2725

0

-

70

60

86

50406

19713

39

23460

9241

39

4000

1000

25

16160

6866

42

3300

1375

42

23885

9761

41

5015

2195

44

17370

7566

44

1500

0

0
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

2.4.2

Cel strategiczny 2.3
WYSOKI
STANDARD
I
MODERNIZACJA
POZOSTAŁEJ
INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
Cel operacyjny 2.3.1
Unowocześnienie obiektów komunalnych – niskoemisyjnośd,
termomodernizacja, likwidacja barier dostępu
Cel operacyjny 2.3.2
Zapewnienie odpowiedniej ilości, jakości i standardu usług
w zakresie innych obowiązkowych zadao i usług komunalnych
Cel strategiczny 2.4
GMINA SICIENKO MIEJSCEM NATURALNEGO I CZYSTEGO
ŚRODOWISKA, PROMUJĄCA EKOLOGICZNY TRYB ŻYCIA
Cel operacyjny 2.4.1
Doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poprawa
standardów czystości i porządku
Cel operacyjny 2.4.2
Edukacja
oraz
promocja
i prośrodowiskowych

postaw

2815

575

20

2750

517,5

19

65

57,5

88

246

136

55

206

106

50

20

10

50

20

20

100

8280

3499

42

6639

2838

43

proekologicznych

2.4.3

Cel operacyjny 2.4.3
Wykreowanie i promocja wizerunku i marki gminy Sicienko
przyjaznej mieszkaocom i środowisku

3

CEL NADRZĘDNY 3

Wykształcona, zdrowa, sprawna fizycznie, uczestnicząca
aktywnie w kulturze i życiu społecznym społecznośd
mieszkaoców
3.1

Cel strategiczny 3.1
NOWOCZESNY, OGÓLNODOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH GRUP
SPOŁECZNYCH SYSTEM EDUKACJI SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ,
PRZYGOTOWUJĄCY DO WYMOGÓW WSPÓŁCZESNEGO ŻYCIA
I DALSZEJ EDUKACJI

42

3.1.1

Cel operacyjny 3.1.1
Modernizacja bazy szkolnej/oświatowej i pozaszkolnej
Cel operacyjny 3.1.2
Budowa i modernizacja obiektów świetlic wiejskich
Cel operacyjny 3.1.3
Atrakcyjna oferta edukacyjna dla różnych grup

4585

1335

29

2010

1481

74

44

22

50

Cel strategiczny 3.2
ZDROWI I SPRAWNI MIESZKAOCY
Cel operacyjny 3.2.1
Poprawa dostępności i organizacji systemu opieki zdrowotnej
w gminie
Cel operacyjny 3.2.2
Podniesienie
poziomu
i
powszechności
uczestnictwa
w zajęciach sportowych młodzieży szkolnej

1200

350

29

150

75

50

1000

250

25

3.2.3

Cel operacyjny 3.2.3
Edukacja prozdrowotna, propagowanie aktywności i zdrowego
stylu życia wśród mieszkaoców

50

25

50

3.3

Cel strategiczny 3.3
PODNOSZENIE POZIOMU I POWSZECHNOŚCI UCZESTNICTWA W
KULTURZE
Cel operacyjny 3.3.1
Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w gminie,
pełniejsze wykorzystanie oferty i potencjału kulturalnego
Bydgoszczy
Cel operacyjny 3.3.2
Edukacja kulturalna i powszechna
Cel strategiczny 3.4
AKTYWIZACJA I ROZWÓJ SPOŁECZEOSTWA OBYWATELSKIEGO
GMINY SICIENKO

121

121

100

121

121

100

0

0

0

320

190

59

3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2
3.4

43

3.4.1

3.4.2

4

Cel operacyjny 3.4.1
Aktywny i odpowiedzialny udział mieszkaoców w pracach
samorządu
Cel operacyjny 3.4.2
Aktywizacja i integrowanie społeczności mieszkaoców gminy,
budowanie tożsamości, poczucia dumy, lokalnego patriotyzmu,
umiejętności współpracy
CEL NADRZĘDNY 4

10

10

100

310

180

58

12694

3616,50

28

125

67,5

54

115

57,5

50

10

10

100

2175

645

29

2175

645

29

924

374

40

900

350

39

Wysokie standardy warunków życia: mieszkania,
bezpieczeostwa,
pomocy
społecznej,
rekreacji
i inwestowania
4.1

4.1.1
4.1.2

4.2

4.2.1
4.3
4.3.1

Cel strategiczny 4.1
PODNOSZENIA STANDARDÓW, JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG
KOMUNALNYCH I BYTOWYCH
Cel operacyjny 4.1.1
Bieżący monitoring i poprawa jakości usług komunalnych
Cel operacyjny 4.1.2
Kreowanie Wiejskich Centrów Usług (np. podstawowe usługi,
sklep spożywczy/AGD, poczta, bank, itp.) w największych wsiach
gminy Sicienko
Cel strategiczny 4.2
EFEKTYWNY
SYSTEM
POMOCY
SPOŁECZNEJ
PRZECIWDZIAŁAJĄCY MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
Cel operacyjny 4.2.1
Usprawnienie i racjonalizacja systemu pomocy rodzinie
Cel strategiczny 4.3
BEZPIECZNA GMINA, BEZPIECZNI MIESZKAOCY
Cel operacyjny 4.3.1
Zabezpieczenie mieszkaoców pod względem podstawowej
infrastruktury, bezpieczeostwa

44

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

Cel operacyjny 4.3.2
Programy edukacja z zakresu bezpieczeostwa oraz profilaktyka
przestępczości i patologii
Cel strategiczny 4.4
ROZWÓJ POTENCJAŁU I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ W GMINIE
Cel operacyjny 4.4.1
Program
rozwoju
i
modernizacji
bazy
turystycznej
oraz promocji walorów gminy
Cel operacyjny 4.4.2
Program rozwoju sieci ścieżek rowerowych i infrastruktury
komunikacji rowerowej

RAZEM REALIZACJA STRATEGII

24

24

100

9470

2530

27

3170

1585

50

6300

945

15

76 283

27 704

36
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