Uchwała nr XIX/174/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji strategii rozwoju Gminy Czersk do 2013 r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Przyjąć „Aktualizację strategii rozwoju Gminy Czersk do 2013 roku” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. W zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale tracą moc odpowiednie zapisy załącznika
do uchwały nr XX/194/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r. –
„Strategia rozwoju Gminy Czersk”.
2. „Strategia rozwoju Gminy Czersk” oraz „Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Czersk do
2013 roku” stanowią integralną całość w zakresie wszelkich celów, działań i zadań w nich
ujętych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Wiele dynamicznych zmian następujących po roku 2000, od chwili uchwalenia Strategii
rozwoju Gminy Czersk, a takŜe nowe perspektywy rozwojowe i potrzeby społeczne oraz
moŜliwości zewnętrznego finansowania wielu przedsięwzięć sprawiają, Ŝe opracowanie
i uchwalenie aktualizacji ma istotne znaczenie dla samorządu. Szczegółowe uzasadnienie
niniejszej uchwały zostało sformułowane we wprowadzeniu do załącznika - Aktualizacja
strategii rozwoju Gminy Czersk do 2013 roku.

AKTUALIZACJA
STRATEGII ROZWOJU
GMINY CZERSK
DO 2013 ROKU
Załącznik
do uchwały nr XIX/174/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 17.04.2008 r.

CZERSK, 2008 R.

AKTUALIZACJA

STRATEGII ROZWOJU GMINY CZERSK
DO 2013 ROKU
Wprowadzenie
„Strategia rozwoju Gminy Czersk do roku 2010”, opracowana przy udziale licznej grupy
reprezentantów środowiska, wyłonionych spośród róŜnych osób związanych z organami
samorządowymi, Urzędem Miejskim i sektorem organizacji pozarządowych, została przyjęta
do realizacji Uchwałą nr XX/194/2000 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2000 r. Dokument
ten jest ciągle aktualnym i bardzo waŜnym wyznacznikiem działań nie tylko czerskiego
samorządu, ale takŜe wielu jednostek, instytucji i organizacji związanych z zaspokajaniem
najistotniejszych potrzeb mieszkańców i innych osób przebywających w naszej gminie.
Upływający jednak czas i następujące wokół przeobraŜenia powodują, Ŝe zmienia się
spojrzenie na wiele spraw, rodzą się nowe, często waŜne pomysły i inicjatywy, a niektóre
dawniejsze zamierzenia wymagają korekty i aktualizacji. PoniewaŜ do czasu zakończenia
okresu obowiązywania strategii pozostały jeszcze ponad dwa lata, wyłoniła się potrzeba
podjęcia prac, których celem i efektem jest aktualizacja dokumentu. Powinna ona spełnić
kilka waŜnych funkcji:
• rozpoczęcie stopniowego procesu ewaluacji całości strategii; zakończenie ewaluacji
powinno nastąpić równolegle z wdroŜeniem procesu budowania nowej strategii dla
gminy (we wstępnym załoŜeniu, na lata 2013 – 2023),
• określenie tych celów i zadań, których realizacja nie ma obecnie uzasadnienia oraz
wyłączenie ich spośród dotychczasowych zapisów,
• ocena stopnia osiągania celów i zaawansowania zadań, będących w toku realizacji,
• ocena poziomu aktualności celów operacyjnych i zadań,
• włączenie niektórych nowych, waŜnych inicjatyw i zadań nie ujętych w podstawowej
wersji strategii,
• skorelowanie z innymi dokumentami programowymi, które zostały opracowane juŜ po
wejściu w Ŝycie strategii lub są obecnie tworzone,
• wskazanie powiązań z nowym okresem finansowania z funduszy Unii Europejskiej i
innych moŜliwych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych,
• usystematyzowanie trybu i stopniowe, łagodne wchodzenie w okres prac nad nowym
dokumentem strategicznym obejmującym okres od 2013 – 2023 r.
Przebieg prac nad aktualizacją
Do przygotowania niniejszej aktualizacji Burmistrz Czerska powołał zespół
pracowników, którzy zgodnie ze swoimi kompetencjami poddali szczegółowej analizie całość
zapisów strategii, a następnie ustalili formę zamierzonej aktualizacji, jej zakres i sposób
redagowania.
Jako ustalenia wstępne przyjęto następujące tezy:
1. Całość pierwotnie uchwalonej strategii pozostaje niezmiennym, aktualnym
dokumentem, którego zdecydowana większość zapisów jest i powinna być
realizowana.

2. Biorąc pod uwagę czas pozostały do realizacji strategii (do 2010 roku) nie będzie
rozszerzana grupa osób pracujących nad aktualizacją. Jej zakres nie wymaga
angaŜowania specjalistycznych firm zewnętrznych.
3. Społeczna weryfikacja proponowanych zapisów pozostanie w zakresie kompetencji
organów gminy, do konsultacji, opiniowania i składania wniosków przez radnych
Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego, a takŜe jednostek podległych.
4. Proponowana forma zapisów będzie ograniczona objętościowo i ujęta głównie w
formie tabelarycznej.
5. W pełni aktualne są poniŜsze przesłanki i załoŜenia pierwotnej wersji strategii, które
w skrócie moŜna sformułować następująco:
a) Planowanie strategiczne to metoda i narzędzie długofalowego zarządzania
gminą.
b) Strategia sprzyja lepszemu rozpoznaniu oraz zaspokajaniu potrzeb i moŜliwie
najpełniejszemu wykorzystaniu potencjału gminy, rozwojowi edukacji,
aktywizacji i integracji społecznej.
c) W efekcie strategia zaowocuje realizacją konkretnych przedsięwzięć,
mających bezpośredni wpływ na jakość Ŝycia ludzi.
d) Budowanie strategii oraz jej realizacja jest procesem społecznym, ściśle
powiązanym z polityką gospodarczą.
e) Zasada zrównowaŜonego rozwoju jest istotną przesłanką planowania i polityki
władz samorządowych oraz wskazaniem dla rozwoju przedsiębiorczości.
Horyzont czasowy
Wstępnie określony horyzont czasowy strategii (rok 2010), po jej zaktualizowaniu,
zgodnie z wolą organu stanowiącego gminy moŜe zostać przedłuŜony do zakończenia
trwającego obecnie okresu finansowania ze środków Unii Europejskiej tj. do 2013 r. W takim
przypadku na lata 2012 – 2013 naleŜy zaplanować termin realizacji prac nad opracowaniem
pełnej, wersji nowej strategii dla Gminy Czersk.
Misja Gminy Czersk
„Czersk – gmina mądrze gospodarująca posiadanymi zasobami, stwarzająca warunki
aktywnego Ŝycia mieszkańców i atrakcyjna dla innych poprzez czyste i zdrowe środowisko
naturalne, dobrą pracę, nowoczesną infrastrukturę komunalną, powszechny dostęp do
oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i podstawowych usług bytowych na dobrym poziomie
oraz zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne i publiczne.”

Powiązanie z innymi dokumentami programowymi gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czersk na lata 2004 – 2013 uchwalony przez Radę
Miejską w sierpniu 2004 r. to obok strategii drugi waŜny dokument mający istotne znaczenie
dla racjonalnego planowania działań i zarządzania gminą, a szczególnie słuŜący zwiększeniu
moŜliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania o charakterze inwestycyjnym i
infrastrukturalnym. Warto zauwaŜyć, Ŝe termin obowiązywania tego opracowania zbiega się z
ewentualnym okresem, na jaki opracowana została niniejsza aktualizacja strategii. Plan
Rozwoju Lokalnego będzie niebawem poddany weryfikacji i ocenie realizacji zapisanych w
nim przedsięwzięć. Istotna część wskazanych tam zadań juŜ została wykonana, a niektóre są

w trakcie realizacji. W niniejszej aktualizacji zostały zapisane zadania ujęte w PRL, których
realizacja nastąpiła, o ile nie uwzględniono ich w pierwotnej wersji strategii, te których
realizacja ma nastąpić w niedalekiej przyszłości oraz wskazano takie, których ewentualna
przyszła realizacja wymaga powtórnego przeanalizowania.
Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk opracowany przez firmę POMCERT i
uchwalony przez Radę Miejską w lutym 2005 r. stanowi szczegółowy dokument, którego rola
i znaczenie powiązane są z istotnymi załoŜeniami w tej dziedzinie, zapisanymi w pierwotnej
wersji strategii. Szczególnie opracowanie to wynika z szeregu wymogów określonych
aktualnym prawem ochrony środowiska. PoniewaŜ wyczerpuje ono w znacznej mierze
właściwy zakres merytoryczny dlatego zagadnienia środowiskowe w niniejszej aktualizacji
ujęto tylko hasłowo.
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czersk przyjęto uchwałą nr XXV/287/05 Rady
Miejskiej w dniu 23 grudnia 2005 r. Obejmuje on okres od 2004 – 2007 r. z perspektywą na
lata 2008 – 2011.
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czersk uchwalony w marcu
2007 r. powiązany jest ze strategią głównie w zakresie planów inwestycyjnych,
przewidujących wybudowanie w latach 2008 – 2009 lokali socjalnych dla 12 rodzin, co
powinno doraźnie poprawić trudną sytuację mieszkaniową najuboŜszych.
Program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy
związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Czersk to uchwała Rady Miejskiej z
marca 2007 r., będąca narzędziem rozwoju i promocji zatrudnienia. MoŜe ona skutecznie
wspierać rynek pracy pod warunkiem woli udziału w programie samych przedsiębiorców.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czersk na lata 2007 – 2013
została uchwalona w czerwcu 2007 r. i obejmuje ona całokształt diagnozy oraz planowanych
zamierzeń w tej dziedzinie, z uwzględnieniem szeroko pojętych celów i zadań
szczegółowych. Z racji wprowadzonych w kraju zmian legislacyjnych powiązanie z niniejszą
aktualizacją strategii gminy ma jedynie charakter informacyjny (hasłowy), bez powtarzania
zapisów juŜ uchwalonych i obowiązujących. W tym przypadku takŜe istnieje zbieŜność
terminów realizacji z proponowaną aktualizacją.
Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk uchwalono i wdroŜono do
realizacji w kwietniu 2007 r. Jest to skuteczne narzędzie organizowania racjonalnej
gospodarki ściekowej na terenach gdzie nie ma moŜliwości lub nie przewiduje się budowy
sieci kanalizacyjnych. Program ten stanowi szczegółową, wykonawczą i juŜ stosowaną w
praktyce, regulację powiązaną ściśle z problemami ochrony środowiska.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata 2007 –
2032” przyjęty przez Radę Miejską w Czersku w kwietniu 2007 r. stanowi długofalową
regulację, która powinna stanowić podstawę do absorpcji znacznych środków zewnętrznych,
bez których przede wszystkim nie jesteśmy w stanie wymienić na bezpieczne pokrycia wielu
tysięcy metrów kwadratowych eternitowych dachów.
Środki zewnętrzne w realizacji celów i zadań strategii
Funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej wprowadziło do praktyki
samorządowej konieczność profesjonalnego planowania, pozyskiwania i wykorzystywania
nowych mechanizmów finansowych. Nie jest obecnie moŜliwe systematyczne i
konsekwentne realizowanie ambitnych celów w miastach i gminach bez sięgania po środki z
róŜnorodnych funduszy. Aby skutecznie pozyskiwać z zewnątrz znaczniejsze kwoty wsparcia
w gminie musi funkcjonować zespół dobrze przygotowanych ludzi specjalizujących się w
stałym działaniu na rzecz pomnaŜania naszych moŜliwości finansowych. Działania te to:

•
•
•
•
•
•
•

stałe monitorowanie zróŜnicowanych i dostępnych źródeł funduszy,
przedkładanie propozycji udziału w projektach i przedsięwzięciach,
aktualizowanie podstaw formalno – prawnych pozyskiwania i wykorzystania
funduszy,
identyfikowanie potrzeb i gromadzenie danych niezbędnych do programowania,
tworzenia wniosków i aplikowania o środki,
koordynowanie procesów opracowywania wniosków i ich składania,
koordynowanie realizacji przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie zewnętrzne,
rozliczanie dotacji i bieŜąca kontrola realizacji projektów, takŜe po ich formalnym
zakończeniu.

WaŜniejsze źródła zewnętrznych środków, moŜliwych do wykorzystania w okresie
obowiązywania strategii
•
•
•
•
•
•
•
•

Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” (PO „I i Ś”)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski
Mechanizm Finansowy (EOG i NMF)
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w tym szczególnie Program Operacyjny
„Kapitał Ludzki” (PO KL)
Krajowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Ekofundusz)
Organizacje pozarządowe, szczególnie fundacje
Konkursy organizowane w poszczególnych resortach

W zaleŜności od potrzeb i moŜliwości własnych gminy, dobierane są potencjalne źródła
najbardziej optymalnych form wsparcia finansowego przedsięwzięć, objętych strategią i
innymi dokumentami programowymi.
Rola partnerstwa i współpracy w realizacji strategii
Realizacja waŜnych celów i zadań coraz częściej musi opierać się na aktywnym
partnerstwie z róŜnymi jednostkami, w tym szczególnie samorządowymi róŜnego szczebla, a
takŜe instytucjami i organizacjami, działającymi zarówno na terenie gminy jak i poza nią. To
właśnie partnerstwo i współpraca stają się ciągle coraz bardziej istotnym warunkiem
skuteczności i racjonalnego realizowania projektów, szczególnie o większym zasięgu i
wyŜszej wartości. Rośnie zatem waga jaką naleŜy przykładać do umiejętności negocjacyjnych
i zawierania kompromisów. Zwiększa się teŜ rola tzw. trzeciego sektora czyli organizacji
pozarządowych.

I.

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Cel strategiczny I: Poprawa sytuacji ekonomicznej wsi i rolnictwa
Cel operacyjny 1: Poprawa konkurencyjności rolnictwa.
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności
1. Umocnienie i
W stałej
Do kontynuacji
rozwój gminnej
realizacji
specjalności w
zakresie produkcji
mleczarskiej i
rozwój produkcji
bydła opasowego
2. Promocja
Nie
Do realizacji
współpracy
zrealizowano
producentów
rolnych w zakresie
edukacji, informacji
rynkowej i
marketingu – grupy
producenckie
3. Dostarczanie
W stałej
Do kontynuacji
rolnikom wiedzy o
realizacji
rynku dla
ukierunkowania
produkcji w
gospodarstwach
4. Promocja Ŝywności W trakcie
Do kontynuacji
pochodzącej z
realizacji
rejonu Czerska jako
Ŝywności ze
zdrowych terenów

W trakcie
Do kontynuacji
5. Rozwój
przechowalnictwa i realizacji
przetwórstwa
płodów rolniczych i
leśnych
W trakcie
Do kontynuacji
6. Poprawa
realizacji
efektywności i
jakości produkcji
Cel operacyjny 2: Rozwój infrastruktury cywilizacyjnej wsi

Uwagi
Realizowane przez
doradców rolnych

Zadanie dla Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i
wyspecjalizowanych
jednostek spoza gminy.

Realizowane przez
doradców rolnych

Np. Święto Pstrąga,
doŜynki gminne i
powiatowe, wystawy
okolicznościowe (np.
przy okazji obchodów
rocznicowych – runo
leśne). Intensywna
dalsza promocja potraw
i produktów lokalnych
(wspieranie dystrybucji,
zwiększanie
dostępności)
Istnienie i działalność
zakładów przetwórstwa
runa leśnego oraz
hodowla pstrąga
tęczowego
Realizowane przez
doradców rolnych

Działania/zadania
1. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej wsi
a) media (woda,
telefony, kanalizacja,
gaz, energia, itp.)
b) komunikacja (drogi,
łączność)
c) infrastruktura
socjalna (opieka
medyczna, oświata,
kultura,
bezpieczeństwo)
2. Stworzenie miejsc
spotkań rolników i
mieszkańców wsi

Ocena stopnia
realizacji
Wykonano wiele
waŜnych zadań
W trakcie realizacji

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

W znacznym
stopniu
zrealizowano (np..
Wieck,
Będźmierowice)

Do ewentualnej
kontynuacji

Uwagi
Mimo ciągłego
postępu nadal jest
do wykonania
znaczna ilość zadań
Konieczne stałe
poprawianie
dostępności tych
dóbr –
modernizacje i
budowy obiektów

Konieczność
modernizacji
istniejących remiz
OSP oraz świetlic

Cel operacyjny 3: Rozszerzenie działalności gospodarstw rolnych o funkcje
agroturystyczne.
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Promowanie
Ograniczony
Do kontynuacji
Brak warunków i
zakres realizacji
ekonomicznych
agroturystyki wśród
rolników
mechanizmów
posiadających
motywujących
odpowiednie
podejmowanie
warunki
decyzji; potrzeba
kontynuacji szkoleń i
promocji
2. Włączenie
Nie
Potrzeba
Niewielki udział
gospodarstw w
zrealizowano
systematycznej
organizacji
system wspólnego
promocji
turystycznych we
marketingu w
wsparciu
agroturystyce
marketingowym,
moŜliwość
wykorzystania
Internetu.
3. Stosowanie się do
Ograniczony
Potrzeba
Niezbędne
wymogów ekologii
zakres realizacji systematycznej
podnoszenie poziomu
w gospodarstwach
promocji
wiedzy i umiejętności
dla zachowania
rolników – zad.
czystego środowiska
doradców rolnośrodowiskowych
Do kontynuacji
Systematyczny
4. Dbałość o otoczenie i ZauwaŜalny
postęp z udziałem
wygląd wsi
znaczny postęp
w zakresie
sołectw, konkursy

estetyki
- w trakcie
realizacji
5. Tworzenie i rozwój
gospodarstw
ekologicznych

Nie
zrealizowano

Do rozwaŜenia
moŜliwości i
potrzeb

6. Koncepcja zalesiania
i
zagospodarowywani
a nieuŜytków
rolnych

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

promujące ład i
estetykę – np. na
najpiękniejszą
posesję, zagrodę
Ograniczony zakres
wpływu
mechanizmów
rynkowych –
powstało 1
gospodarstwo ekolog.
Grunty o najniŜszej
bonitacji – zalesiane
w sposób planowy i
naturalny, dopłaty dla
rolników

Cel strategiczny II: Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości w oparciu o
własne zasoby gminy
Cel operacyjny 1: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności
przetwórstwa drewna – koszty, jakość, promocja.
(Istniejące juŜ róŜnicowanie branŜowej działalności gospodarczej – obok
przetwórstwa drewna)
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena aktualności
Uwagi
realizacji
1. Tworzenie
warunków do
Do kontynuacji w
Zadanie do
związku z
poprawy technologii
realizacji przez
W trakcie
produkcji
rentownością i
realizacji
samych
(energochłonność,
konkurencyjnością
przedsiębiorców
optymalizacja
przedsiębiorstw
zatrudnienia)
2. Zachowanie
W powiązaniu z
wymogów ekologii
W trakcie
Programem
Do kontynuacji
w przetwórstwie
realizacji
Ochrony
drewna
Środowiska
3. Zintegrowanie
Potrzeba podjęcia
środowiska
próby stworzenia
przedsiębiorców
W trakcie
Do kontynuacji w
organizacji
a) zorganizowanie
realizacji
ramach inicjatyw
jednoczącej
systemu szkoleń dla
samych
działania
przedsiębiorców
Nie zrealizowano przedsiębiorców z
przedsiębiorców i
b) zorganizowanie
udziałem gminy w
kupców - nie
środowiska – np.
Nie zrealizowano zakresie wsparcia i
odnotowano w
„klub
koordynacji
zakresie zadań
przedsiębiorców”
istotnego
4. Wykreowanie
zainteresowania
lokalnej marki
przedsiębiorców
produktów

5.

6.

a)

7.
a)
b)
c)

przetwórstwa
drewna
Tworzenie
warunków do
zapewnienia
dobrego surowca (w
tym import)
Wykorzystanie
turystyki dla
wspólnej promocji
wyrobów
targi mebli w
Czersku – letnia
wystawa mebli
Specjalizacja
produkcji
meblarstwo
produkcja na
potrzeby turystów
produkcja na
potrzeby budowlane

Realizacja poza
moŜliwościami
gminy

Do kontynuacji

Według inicjatyw
przedsiębiorstw

Zrealizowano w
niewielkim
zakresie przy
okazji
uroczystości i
rocznic (80-lecie
miasta)

Do kontynuacji

Według inicjatyw
przedsiębiorstw i
zgodnie z ich
potrzebami. Dotąd
nie określono
wyraźnego ich
zainteresowania

W trakcie
realizacji,
zrealizowano w
niewielkim
zakresie

Do kontynuacji

Zgodnie z
potrzebami rynku

Cel operacyjny 2: Rozwój działalności gospodarczej mieszkańców związanej z turystyką
i obsługą transportu
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Propagowanie wiedzy i W trakcie stałej Do kontynuacji
Zadanie do wspólnej
realizacji
realizacji przez wiele
umiejętności
jednostek: np.
związanych z
edukacyjnych, biura
prowadzeniem
karier, PUP.
działalności
gospodarczej
Realizacja projektów
EFS.
2. Tworzenie warunków
W trakcie
Do kontynuacji
Opracowywanie
do obsługi ruchu
realizacji
planów
tranzytowego
Do kontynuacji
zagospodarowania
a) podtrzymywanie
W trakcie
przestrzennego
standardu drogi Berlin realizacji
Moderniz. ul.
– Królewiec
Kościuszki, ul.
Do kontynuacji
Chojnickiej,
obwodnica, inne
b) stworzenie
W trakcie
odcinki w kier.
infrastruktury do
realizacji
Chojnic i Starogardu
świadczenia usług
Gd.
związanych z
W oparciu o
transportem i
indywidualne
podróŜami
inicjatywy rynkowe
W trakcie
Do kontynuacji
3. Tworzenie warunków
realizacji
do świadczenia usług
turystycznych
Do kontynuacji
W oparciu o

a) rozwój usług
gastronomicznych i
hotelarskich
b) promocja miasta i
gminy
c) tworzenie lobby
przedsiębiorców
d) plan inwestycji w
zakresie infrastruktury
turystycznej

W trakcie
realizacji

4. Opracowanie Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
uwzględniającego
rozwój usług
turystycznych i
tranzytowych
5. Wzrost wykształcenia
mieszkańców i
stworzenie atrakcyjnej
oferty dla zatrzymania
ludzi wykształconych
w Czersku
6. Poprawa dostępności
kapitału na rozwój
działalności
gospodarczej

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W trakcie stałej
realizacji

Do kontynuacji

Brak danych

Do kontynuacji

7. Wspieranie usług i
produkcji na potrzeby
turystów

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji
Brak
moŜliwości
oceny
W trakcie
realizacji

Do kontynuacji
Do wykreślenia
Do kontynuacji

indywidualne
inicjatywy rynkowe
Wymaga stałej
intensyfikacji
Opracowywanie
inwentaryzacji i
strategii – LGD
„Sandry Brdy”

Inicjatywa i
moŜliwości realizacji
głównie po stronie
indywidualnych
inwestorów, ze
wsparciem gminy
(uchwały RM)
Realizacja wymaga
takŜe poprawy
warunków płacowych
osób zatrudnianych z
wysokimi
kwalifikacjami
Zadanie dla sektora
bankowego, urzędów
pracy; inicjatywy o
zasięgu
ponadlokalnym – np.
fundusze poręczeń
kredytowych
W znacznym stopniu
realizowane przez
sektor prywatny

Cel operacyjny 3: Rozwój działalności gospodarczej opartej o inwestorów zewnętrznych
Działania/zadania
1. Stworzenie
atrakcyjnej oferty
dla inwestorów
zewnętrznych,
uwzględniającej
ograniczenia, co do
głównych
kierunków rozwoju
Gminy i warunków
lokalizacyjnych

Ocena stopnia
realizacji
W trakcie
realizacji

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

Uwagi
Opracowywanie
planów
zagospodarowania
przestrzennego wielu
rejonów gminy, takŜe
dla potrzeb przemysłu,
handlu i usług

2. Aktywna
(„agresywna”)
promocja oferty
wśród wybranych
grup inwestorów
zewnętrznych

II.

Nie zrealizowano

Do kontynuacji

RozwaŜenie
moŜliwości udziału w
targach – pomoc ze
strony gminy

STRATEGIA KOMUNALNA

Cel strategiczny I: Budowa i rozbudowa nowoczesnej infrastruktury
komunalnej Gminy
Cel operacyjny 1: Przystosowanie wieloletniej polityki budŜetowej i inwestycyjnej do
strategicznych załoŜeń i planów w dziedzinie
infrastruktury
komunalnej
Działania/zadania
1. Opracowanie
programu i realizacja
budowy sieci
gazowej
2. Opracowanie
koncepcji
modernizacji sieci
energetycznej
3. Program budowy i
modernizacji dróg
oraz ścieŜek
rowerowych w
Gminie
4. Przygotować
koncepcję rozbudowy
i modernizacji
centrum miasta
Czerska

Ocena stopnia
realizacji
Częściowo
realizowane

Ocena
aktualności
Do ponownej
analizy

Do realizacji

Częściowo nadal
aktualne

Częściowo
zrealizowane

Do kontynuacji

Zrealizowano w
znacznym stopniu

Do wykonania
niewielkie
uzupełnienia

Uwagi
Zadanie w gestii
spółki gazowniczej

Zadanie spółek
energetycznych
(ENEA) z częściową
inicjatywą i udziałem
gminy
Szereg zadań w
trakcie realizacji i
projektowania (np.
Marszruta
Kaszubska)
Realizacja zadania do
dalszej promocji

Cel operacyjny 2: Przyspieszona realizacja priorytetowych inwestycji komunalnych
Gminy Czersk

Działania/zadania
1. Sieć wodociągowa i
kanalizacyjna
2. Budowa i
modernizacja dróg
gminnych i
usprawnienia
połączeń
komunikacyjnych i
tras tranzytowych
3. Modernizacja ulic,
budowy chodników i
traktów pieszych i
rowerowych
4. Ochrona środowiska
a) selekcja, recykling i
utylizacja odpadów i
zanieczyszczeń
b) odbudowa
naturalnych
systemów równowagi
ekologicznej
(zadrzewienia,
melioracje)
5. Tworzenie warunków
dla rozwoju turystyki
jako proekologicznej
dziedziny gospodarki
lokalnej
6. Sieć
teleinformatyczna

Ocena stopnia
realizacji
Zrealizowane w
znacznym
stopniu
W trakcie stałej
realizacji

W trakcie stałej
realizacji

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

Do kontynuacji

Do kontynuacji

Uwagi
Kolejne projekty i
wnioski o środki w
trakcie opracowania
Powiązania z drogami
powiatowymi,
wojewódzkimi i
krajowymi – ciągłe
starania o dalszą
realizację koncepcji i
projektów
Znaczna rola
jednostek
pomocniczych
Gminne Programy
Ochr. Środ. i
Zagospod. Odpadów,
Regulamin. Utrzym.
Czystości i Porządku

W znacznym
stopniu
zrealizowano
Trudne do oceny
– melioracja
podstawowa do
stałego
usprawniania

Do kontynuacji i
rozszerzania
Wymaga analizy
oraz
zaangaŜowania
zarządców i
właścicieli

W trakcie
realizacji –
wymaga
dalszych starań

Do kontynuacji

Zad. do realiz.
wspólnie z LOT
„Bory Tucholskie” i
LGD „Sandry Brdy”

Częściowo
zrealizowane

Do kontynuacji

7. Utworzenie parku
miejskiego (Al. 1000lecia)

Nie
zrealizowano

8. Budowa i
modernizacja
obiektów sportowych
(stadion, basen,
boiska, korty)

W trakcie
realizacji

Wymaga
ponownego
stworzenia
koncepcji i
projektu
Częściowo do
realizacji (w
całości - głównie
basen)
Boiska - kolejne
do realizacji
(przy szkołach) i

Wymaga zwiększenia
własnego
zaangaŜowania gminy.
Mała aktywność
operatorów sieci np.
TP
Zmiana lokalizacji trwają negocjacje
dotyczące pozyskania
terenu
Niezbędne nakłady
moŜliwe do
pozyskania w ramach
partnerstwa publiczno
prywatnego

9. Rozbudowa i
modernizacja
obiektów
oświatowych
(ogrzewanie
ekologiczne, remonty
kapitalne,
termomodernizacja)

W trakcie
realizacji

10. W zakresie
rozbudowy sieci
gazowej i
energetycznej
11. Rozwój budownictwa
mieszkaniowego,
spółdzielczego i
indywidualnego,
lokale socjalne

Realizowane w
ograniczonym
zakresie

12. Modernizacja i
rozbudowa obiektów
w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowych
(m.in. remiz OSP)
oraz słuŜby zdrowia

13. Zagwarantowanie
funkcjonowania
cmentarza
komunalnego

W trakcie
realizacji:
indywidualne i
szeregowe
Do realizacji –
budynki
socjalne
W znacznym
stopniu
zrealizowane

Nie
zrealizowano

dalszej
modernizacji
Do kontynuacji

1. Rozbudowa SP-1,
2. Termomodernizacja
– w toku,
3.Nowe projekty w
opracowaniu (np.
remonty dachów,
odnawialne źródła
energii)

Wymaga
zaangaŜowania
spółek energet. i
gaz.
Do kontynuacji

Główny regulator mechanizmy rynkowe

Do modernizacji
kilka obiektów

Budowa ośrodka
zdrowia w Rytlu,
modernizacja
obiektów w Czersku i
Łęgu. Wyk. OSP:
Wieck,
Będźmierowice, Złe
Mięso, moderniz. –
Rytel, Odry, rozbud. Czersk
Wybór lokalizacji i
opracowanie
koncepcji
funkcjonowania - do
dalszych konsultacji,
analiz i uzgodnień

Do realizacji

Budownictwo
spółdzielcze – wg
inicjatyw spółdzielni

Cel operacyjny 3: Rozbudowa, budowa i modernizacja systemu wodociągów i
kanalizacji
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Rozwój sieci
Zrealizowano
Nieaktualne
W trakcie
wodociągów i
ukończenia
kanalizacji
a) budowa oczyszczalni
modernizacja
Wykonano na
Do kontynuacji
ścieków w
oczyszczalni w
terenie miasta, w
największych
Czersku
miejscowościach
duŜej części na
Rozszerzono o

gminy (Rytel)
b) rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w
mieście i budowa sieci
kanalizacyjnej na
terenie gminy w
oparciu o istniejącą
oraz projektowaną
oczyszczalnię, o nową
koncepcję kanalizacji
gminy (90%
skanalizowanych w
2010 roku)
c) rozbudowa sieci
wodociągowej
(osiągnięcie min. 90%
zwodociągowania w
2010 roku) w oparciu
o istniejące
zmodernizowanie
ujęcia wody pitnej
d) wymiana starych
(awaryjnych oraz
wykonanych z
niewłaściwych
materiałów) odcinków
sieci wod.-kan. na
terenie gminy
e) budowa i modernizacja
kanalizacji deszczowej
f) współpraca z
ościennymi gminami
w dziedzinie
wspólnych
przedsięwzięć wodno kanalizacyjnych
(Czarna Woda,
Śliwice)
2. BieŜąca zdrowa woda
we wszystkich
gospodarstwach
domowych
3. Skanalizowanie
wszystkich zakładów
wykorzystujących w
produkcji wodę

terenie gminy

Do kontynuacji

system wspierania
budowy
przydomowych
oczyszczalni

W znacznym
stopniu
zrealizowano
Do kontynuacji
W znacznym
stopniu
zrealizowano

UzaleŜnione od
moŜliwości i
pozyskiwania
środków
zewnętrznych

Do kontynuacji
Do kontynuacji

W trakcie
realizacji
W znacznym
stopniu
zrealizowano
(umowa i
dostarczanie
ścieków - Gmina
Czarna Woda)

Niezbędna
modernizacja części
sieci (np. rurociągi
azbestowo cementowe)
Szczególnie w
związku z
modernizacją i
budową dróg
Realizacja umowy z
Gminą Śliwice
dotyczącej wsi
Mosna i Krąg

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Zgodnie z WPI

W trakcie
realizacji

Wymaga analizy

Uregulowane
przepisami prawa w
przypadku istnienia
sieci

Cel strategiczny II: Modernizacja infrastruktury komunalnej
Cel operacyjny 1: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej

Działania/zadania

Ocena stopnia
realizacji
1. Modernizacja drogi W trakcie realizacji
krajowej nr 22
– głównie na etapie
(poprawa jakości
projektów, studiów i
nawierzchni,
analiz.
Obwodnica –
ekrany chroniące
przed hałasem,
oprawcow. planu
poprawa
zagospodarowania
bezpieczeństwa),
przestrzennego i
oraz budowa
studia oraz analizy
obwodnicy Czerska lokalizacyjne

Ocena
aktualności
Wymaga
przyspieszania w
realizacji
kolejnych etapów

2. Modernizacja dróg
wojewódzkich i
powiatowych

Częściowo
zrealizowano

Do ciągłej
kontynuacji

3. Modernizacja i
budowa dróg
gminnych o
nawierzchni
utwardzonej
(szczególnie
łączących
poszczególne
miejscowości ze
stolicą gminy)
4. Modernizacja i
utwardzenie ulic na
terenie Czerska i w
innych
miejscowościach
gminy
5. Budowa i
modernizacja
chodników, ciągów
pieszych,
parkingów i miejsc
postojowych dla
samochodów
6. Budowa ścieŜek
rowerowych

W trakcie realizacji

Do ciągłej
kontynuacji

W znacznej części
zrealizowano

Do ciągłej
kontynuacji

Według odrębnych
harmonogramów i
WPI

Częściowo
zrealizowano

Do ciągłej
kontynuacji

Według odrębnych
harmonogramów i
we współpracy z
jednostkami
pomocniczymi

Zrealizowano
odcinek Czersk –
Ustronie;

Do kontynuacji

W trakcie przygot.
projektowe zgodnie
z wybranymi
wariantami – np.
Marszruta

Obwodnica –
konieczność
systematycznej
kontynuacji
dalszych prac

Uwagi
Zadanie GDDKiA –
we współpracy i
ciągłym kontakcie z
gminą; w trakcie
realizacji
przebudowa ul.
Kościuszki w
Czersku.
Obecnie w trakcie
opracowania
studium techniczno
– ekonomiczno –
środowiskowe dla
obwodnicy, zlecone
przez GDDKiA
We współpracy z
samorządem
województwa i
powiatem
Według odrębnych
harmonogramów i
WPI

7. Utrzymanie
obecnie istniejącej
sieci połączeń.
Dostosowanie
systemu połączeń
kolejowych do
potrzeb gminy i
mieszkańców

Znaczne
zmniejszenie
zakresu połączeń

Pomimo potrzeb i
teoretycznych
moŜliwości
wpływ gminy
bardzo
ograniczony

Kaszubska
Bardzo
problematyczne
zadanie - wymaga
rozwiązań o
charakterze
ponadgminnym

Cel operacyjny 2: Modernizacja i urbanizacja Czerska jako makroregionalnego
centrum usług
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Budowa i naprawa
W znacznej
Do kontynuacji We współpracy z
ulic, placów i
części
jednostkami
chodników
zrealizowano
pomocniczymi
(sołectwa osiedla
2. Uporządkowanie
W znacznej
Do kontynuacji Pozostała do wyk.
części
urbanistyczne i
niewielka część
architektoniczne
zrealizowano
uzupełnień i bieŜące
centralnej części
usprawnianie funkcji.
miasta
3. Mała architektura,
W znacznej
Do kontynuacji Opracowania
zieleń miejska,
części
wymaga koncepcja
symbole, oznakowania zrealizowano
zwartego terenu
itp.
zieleni (park)
4. Rozbudowanie lub
W trakcie
Do kontynuacji W znacznym stopniu
przywrócenie
realizacji
regulowanie tego
tradycyjnych funkcji
zadania spełniają
usługowych
mechanizmy
wewnętrznych (w
rynkowe
stosunku do
mieszkańców miasta) i
zewnętrzne (dla
mieszkańców
mikroregionu,
przyjezdnych i
turystów)
5. System dróg
W trakcie
Do kontynuacji Corocznie w znacznej
realizacji
mierze zwiększa się
komunikacji pieszej i
rowerowej (budowanie
liczba tych dróg –
ścieŜek rowerowych i
udział jednostek
ciągów pieszych)
pomocniczych
6. Kreowanie instytucji i W znacznym
Do bieŜącej
W powiązaniu z
funkcji miejskich i
stopniu
koordynacji i
aktualnymi funkcjami
centrotwórczych
zrealizowane
korekty
zlokalizowanymi w
centrum gminy
7. Program likwidacji

Zrealizowano w

Do kontynuacji

Wymaga stałego

barier
architektonicznych w
mieście
8. Nowoczesne
wielofunkcyjne
miejsko – gminne
Centrum Kultury

wąskim zakresie

Nie zrealizowano Do ponownego
rozwaŜenia

monitorowania i
konsekwentnej
realizacji
Wymaga dyskusji i
ewentualnego
opracowania
koncepcji

Cel operacyjny 3: Modernizacja systemu energetycznego
Działania/zadania
1. Rozbudowa i
modernizacja sieci
systemu
energetycznego
a) sukcesywna
wymiana
oświetlenia na
energooszczędne
b) sukcesywne
przechodzenie na
system przesyłowy
kablowy –
podziemny
c) racjonalizacja
harmonogramu
oświetlenia nocnego
w gminie
d) preferencje w
dziedzinie
energooszczędnych
technologii i
odnawialnych źródeł
energii
2. Rozbudowa systemu
cieplnego w oparciu
o istniejące
kotłownie

Ocena stopnia
realizacji

Ocena aktualności

Zrealizowano

Nieaktualne

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji
Nieaktualne

WdroŜono
systemy
zmierzchowe
W ograniczonym
zakresie w
trakcie realizacji

Ewentualna
kontynuacja wg
moŜliwości
formalno –
prawnych gminy

W części
zrealizowano

Do bieŜącej
kontynuacji poszczególne
jednostki

3. Sukcesywna
rozbudowa sieci
gazowej

Częściowo
zrealizowano

Ewentualna
kontynuacja

4. Poszukiwanie
własnych
ekologicznych
źródeł energii

Realizacja w
minimalnym
zakresie
(siłownia Mylof)

Do kontynuacji

Uwagi

Potrzeba bieŜącego
utrzymania i
niezbędnych napraw
W powiązaniu i we
współpracy z firmą
energetyczną oraz z
zarządcami dróg
Preferencje
podatkowe w
zakresie systemów
ogrzewania

Brak
zainteresowania z
uwagi na szeroką
ofertę i dostępność
zróŜnicowanych
urządzeń
grzewczych
Wg decyzji spółki
gazowniczej;
ograniczona rola
gminy
Wyłącznie z
inicjatywy
indywidualnych
inwestorów wg

elektrycznej (turbiny
wiatrowe, wodne,
biologiczne itp.)
5. Opracować program Nie zrealizowano
alternatywnych w
stosunku do węgla i
prądu z sieci
centralnej oraz gazu
przewodowego i
olejów opałowych,
ekologicznych i
niekonwencjonalnyc
h źródeł energii
(wiatrowej, wodnej,
biologicznej,
termicznej,
słonecznej itp.)

Do ewentualnej
realizacji po
ponownym
przeanalizowaniu

Cel operacyjny 4: Telefonizacja - telekomunikacja
Działania/zadania
Ocena stopnia
realizacji
1. Stworzenie
warunków
powszechnej
Zrealizowano
dostępności do
telefonu
Wymaga
a) do roku 2004
przygotowania
telefon dla kaŜdej
koncepcji w
chętnej rodziny
odniesieniu do
b) preferencje dla
powszechnej
technologii i
dostępności
szerokopasmowego
komunikacji
przyszłości
internetu
(bezprzewodowej,
światłowodnej itp.)
umoŜliwiającej
szeroki zakres
funkcji i
wykorzystania m.in.
dla potrzeb
przekazywania
informacji i danych
2. Rozwój usług
W trakcie realizacji
informatycznych

Ocena
aktualności

Dalsze działania
poza funkcjami
gminy
Zadanie pilne i
aktualne

Do kontynuacji

moŜliwości
formalno prawnych
Ponowna analiza w
oparciu o wzory
innych samorządów

Uwagi

Szczególnie waŜne
dla niektórych
obszarów w gminie
– np. technologia
radiowa, Wi – max.

Wymaga działań
komercyjnych

Cel strategiczny III: Rozbudowa i modernizacja komunalnej infrastruktury
społecznej
Cel operacyjny 1: Rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa – oświaty, usług
rekreacji, socjalnych itp. obiektów uŜyteczności
publicznej

Działania/zadania

Ocena aktualności

1.

Do kontynuacji

Planuje się realizację
szeregu dalszych
zadań –
wielofunkcyjne
boiska ze sztuczną
nawierzchnią,
modernizacja stanicy
wodnej i kąpieliska w
Ostrowitem,
skatepark, budowa
krytej pływalni w
modelu partnerstwa
publiczno prywatnego

Do kontynuacji

Wg gotowego
projektu z udziałem
środków
zewnętrznych
W ramach
termomodernizacji –
2008 r.
Odstąpiono od
koncepcji gimnazjum
w Gotelpiu

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ocena stopnia
realizacji
Budowa i
Zrealizowano
rozbudowa
szereg
obiektów
modernizacji i
sportowych (basen, inwestycji (hala
boiska, korty) w
sportowa w
róŜnych
Czersku, sala
miejscowościach
sportowa w Łęgu,
boiska –Łąg i
Rytel, boisko
wielofunkcyjne
Zesp. Szk. w
Czersku,
modernizacja
stadionu i boisko
zapasowe –
Czersk, Rytel)
Rozbudowa i
modernizacja
(ogrzewanie
ekologiczne,
Zrealizowano
remonty kapitalne) wyk. projektu
obiektów
Zrealizowano w
oświatowych
znacznym
rozbudowa bazy
zakresie
dla szkoły
Częściowo
podstawowej w
zrealizowano –
Czersku
SP nr 1
modernizacja szkół
w Rytlu i Łęgu
Zrealizowano
(wydzielenie
gimnazjów)
Zrealizowano –
sala w Łęgu
modernizacja
funkcjonujących
Zrealizowano w
docelowo szkół
znacznym stopniu
(SP nr 1 i
Nie zrealizowano
gimnazjum w
Gotelpiu)
zakończenie
inwestycji Sali
sportowej w
Czersku
budowa sal
sportowych w
Łęgu i Gotelpiu
modernizacja i
rozbudowa
stadionu
miejskiego w

Do dalszej
kontynuacji
Do zrealizowania
rozbudowa SP nr 1

Sala w Gotelpiu
wymaga ponownej
analizy
Do kontynuacji
Do kontynuacji

Uwagi

W 2001 r. Niezbędne
sukcesywne
modernizowanie i
konserwacja.
Analiza potrzeb i
moŜliwości – liczba
uczniów
Stopniowe
usprawnianie funkcji
W opracowaniu
analiza realizacji
koncepcji PPP

Czersku
g) budowa basenu
pływackiego w
Czersku
3. Budowa nowej
szkoły średniej w
Czersku
4. Rozwój
budownictwa
mieszkaniowego,
komunalnego,
spółdzielczego i
indywidualnego
5. Modernizacja i
rozbudowa
obiektów w
zakresie ochrony
przeciwpoŜarowyc
h (m.in. remiz
OSP) oraz słuŜby
zdrowia
6. Program likwidacji
barier
architektonicznych
w gminie
7. Rozwój bazy
kultury:
a) modernizacja
istniejących
domów kultury (
Czersk, Rytel, Łąg)
b) budowa biblioteki
w Czersku,
c) utworzenie w
oparciu o rezerwat
„Kręgi Kamienne”
muzeum
archeologiczno przyrodniczego w
Odrach,
d) utworzenie w
Czersku muzeum
kultury i tradycji
lokalnej
8. Nowoczesne
wielofunkcyjne
miejsko - gminne
Centrum Kultury

Nie zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Zrealizowano –
remizy OSP
Wieck, Będźmierowice. W trakcie
realizacji – bud.
słuŜby zdrowia

Do kontynuacji i
ponownego
rozwaŜenia
Do kontynuacji

Do kontynuacji

Nie zrealizowano
– nie powstał
program

Do ponownego
przeanalizowania

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Nie zrealizowano

Inna koncepcja –
adaptacja

Zrealizowano

Nieaktualne

Nie zrealizowano

Nieaktualne

Kompetencje powiatu
– ewentualna
rozbudowa
Program
budownictwa
szeregowego.
Niezbędne
pozyskanie lokali
socjalnych
Modernizacja OSP
Czersk, Rytel, Łąg;
planowana
modernizacja
przychodni w
Czersku i przyszła
budowa nowego
ośrodka w Rytlu –
projekty w realizacji

W ramach
termomodernizacji –
2008/2009
Lokalizacja w
istniejącym bud.

Po pełnej analizie
moŜliwości; raczej
stała izba ekspozycji

Nie zrealizowano

Do ponownego
przeanalizowania

Ewentualna realizacja
po opracowaniu
koncepcji działania

(docelowo)
Cel operacyjny 2: Tworzenie rezerw i uzbrajanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe
Działania/zadania

Ocena stopnia
realizacji
Częściowo
zrealizowano

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

2. Odpowiednia
polityka planowania
przestrzennego

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

3. Programy pomocy w
indywidualnym
budownictwie
szeregowym
(Osiedle
Piastowskie)

Częściowo
zrealizowano

Nieaktualne

1. Uzbrojenie terenów
w infrastrukturę
techniczną

Uwagi
Zgodnie z
opracowywanymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego
Konieczne
opracowanie planów
zagospod.
przestrzennego dla
wielu obszarów
Program w
dotychczasowej formie
stracił rację bytu

Cel operacyjny 3: Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych, budownictwo
socjalne i społeczne, budownictwo wielorodzinne
Działania/zadania

Ocena stopnia
realizacji
Częściowo
zrealizowano

Ocena
aktualności
Do intensywnej
kontynuacji

2. Budownictwo
komunalne i socjalne
dla osób dla osób o
niskich dochodach
3. Wspieranie form
spółdzielczości
mieszkaniowej

Zrealizowano
tylko w zakresie
projektu

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

4. Utworzenie TBS
5. Ulgi w podatkach od
nieruchomości dla
osób budujących
mieszkania pod
wynajem

Nie zrealizowano
Nie zrealizowano

Nieaktualne
Nieaktualne

1. Remonty obiektów
gminnych

Uwagi
Ograniczone
moŜliwości AZK –
brak dostatecznych
środków
Wymaga szybkiego
wdroŜenia

Współpraca ze
spółdzielniami
według wspólnych
potrzeb
Brak zapotrzebowania
Zmiana reguł
rynkowych

III. STRATEGIA W DZIEDZINIE UśYTKOWANIA I
OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cel strategiczny I: Stały, zrównowaŜony, niezakłócający równowagi
ekologicznej rozwój gospodarczy
Cel operacyjny1: Realizacja zapisów studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk z
uwzględnieniem
załoŜeń i kierunków strategii zrównowaŜonego rozwoju gminy
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
Częściowo
1. Tereny nowych
Do kontynuacji
Stopniowo wg
inwestycji
zrealizowano
potrzeb i moŜliwości
wyposaŜać
równolegle w
infrastrukturę
wodnokanalizacyjną
2. Zdecydowanie
Częściowo
Do kontynuacji
Stały postęp
preferować
zrealizowano
technologii eliminuje
niewęglowe źródła
szkodliwość spalania
energii w nowo
węgla w systemach
budowanych
grzewczych. Brak
obiektach
motywacji
mieszkaniowych
ekonomicznej –
oraz wymagać takich
wysokie ceny gazu i
rozwiązań w
oleju
obiektach
przemysłowych
3. Opracować i
W trakcie
Do kontynuacji lub Realizacja wg
stosować w
realizacji
zweryfikowania
aktualnie

zagospodarowaniu
terenów
nadwodnych strefę
niezabudowaną
(studium
uwarunkowań, plany
zagospodarowania
przestrzennego;
powinna ona
nawiązywać do
lokalnych warunków
hydrologicznych i
krajobrazowych; nie
moŜe to być strefa
100 m. proponowana
w monografii,
poniewaŜ nie ma ona
uzasadnienia
przyrodniczego i
formalnego)
4. Wydzielić strefy
zainwestowania
turystycznorekreacyjnego z
podziałem
funkcjonalnym
(działki letniskowe,
obiekty
ogólnodostępne
róŜnej kategorii,
usługi towarzyszące,
tereny publiczne
itp.) zarówno w
rejonach
nadwodnych jak i
poza nimi;
preferować
zabudowę typu
drugich domów poza
rejonami
nadrzecznymi i
nadjeziornymi
5. Wprowadzić zasadę
względnej
koncentracji
zagospodarowania i
uŜytkowania
turystycznego
wykorzystując
istniejącą sieć

zgodnego z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa

obowiązujących reguł
i przepisów prawa

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji lub
zweryfikowania
zgodnego z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa

Wymaga
szczegółowych
wyjaśnień – do
ewentualnego
wykreślenia

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji lub
zweryfikowania
zgodnego z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa

Wymaga
szczegółowych
wyjaśnień – do
ewentualnego
skonkretyzowania
zapisu

zainwestowania
Cel operacyjny 2: Rozwój turystyki jako alternatywny i dopełniający kierunek
„specjalizacji” gminy
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Ochrona i rewitalizacja
W trakcie
Do kontynuacji
Szczególnie Czersk,
zasobów turystycznych
realizacji
Odry z rezerwatem,
Ostrowite i Rytel
2. Rozbudowa
W trakcie
Do kontynuacji
Szczególnie sieci
infrastruktury przyjaznej realizacji
kanalizacyjne i
środowisku naturalnemu
oczyszczalnie
ścieków (takŜe
przydomowe)
3. Promowanie i
W trakcie
Do kontynuacji
Rozwój następuje w
wspieranie form tzw.
realizacji
ograniczonym
agroturystyki itp.
zakresie
4. Zagospodarowanie
Częściowo
Do kontynuacji
Do dalszych działań
szlaków wodnych
zrealizowano – szlak Brdy
na rzece Wdzie

Cel strategiczny II: Ochrona i odbudowa naturalnej „infrastruktury
środowiska”
Cel operacyjny 1: Ograniczanie wielkości i skutków zanieczyszczeń oraz eksploatacji
środowiska
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Ograniczenie emisji Zrealizowano w
Do kontynuacji
Zmiana paliw i
zanieczyszczeń do
znacznym
technologii grzewczych
powietrza
stopniu
– wymuszona
atmosferycznego w
ekonomiką. Gmina
Czersku i w Rytlu,
podejmuje dalsze
jako działania
inicjatywy – np.
równoległe naleŜy
termomodernizacja
zaproponować:
(projekt ze środków
ograniczanie emisji z
EOG i NMF) w 2008 r.
duŜych obiektów,
system ogrzewania w
przede wszystkim 4
Zesp. Szkół w Rytlu
dających ok. 80%
Tekst
wielkości oraz
działania/zadania ograniczanie emisji z
fragment zaznaczony
palenisk domowych,
kursywą - do
działania takie
wyeliminowania
gmina juŜ
zapoczątkowała
poprzez zastąpienie
innymi paliwami
2. Pełne
W znacznej
Do kontynuacji
Obok znacznego

skanalizowanie
duŜych jednostek
osadniczych oraz
okolicznych wsi lub
wprowadzenie
innych form
utylizacji ścieków
zgodnie z
programem
opracowanym przez
gminę; w sferach
zlewni
bezpośrednich rzek,
jezior wprowadzić
wymóg kanalizacji
nie „szczelnych”
osadników
3. Ograniczać
natęŜenia hałasu,
poprzez asfaltowanie
ulicy Kościuszki w
Czersku, na trasie
drogi gdańskiej,
głównie w
miejscowościach
Czersk, Rytel;
optymalna jest
planowana przez
gminę obwodnica; w
miarę moŜliwości
lokalizacyjnych
wprowadzać zieleń
izolacyjną

części
zrealizowano
(Czersk, Rytel,
Czersk – Łąg,
Ostrowite,
Gutowiec)

W trakcie
realizacji

rozwoju sieci
kanalizacyjnych i
oczyszczalni wdroŜono
program
dofinansowania
budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Konieczność kontroli i
egzekwowania
przepisów

Do kontynuacji

Przebudowa ul.
Kościuszki – 2008 r.
Projekty przebudowy
kolejnych odcinków
drogi 22 – do realizacji
w latach 2009 – 2013.
Opracowanie studium
lokalizacyjnego i
studium technicznych,
ekonomicznych i
społecznych
uwarunkowań budowy
obwodnicy (GDDKiA).

Cel operacyjny 2: Działania rewitalizacyjne i proekologiczne zmniejszające dawne
szkody
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
Zrealizowano w
Do dalszej
ZłoŜone
1. Dyslokować lub
niewielkim
realizacji
doprowadzić do
uwarunkowania –
stopniu
zadanie wymaga
rozbiórki obiekty
wybudowane bez
ponownej i stałej
planu
analizy oraz
zagospodarowania lub
dostosowania działań
niezgodnie z jego
do aktualnych
ustaleniami; nie
regulacji prawnych
stosować zasady
czasowego
uŜytkowania
obszarów

rekreacyjnych z ich
dyslokacją
2. Przeprowadzić
rekultywację
„starego” wysypiska
odpadów

Nie zrealizowano

W trakcie
3. Rozwijać system
segregacji odpadów i
realizacji
zakres recyklingu wg
zasad
przedstawionych przez
J. Hermanna (1998)
Słowa zaznaczone
powyŜej kursywą –
nieaktualne – zapis do
wyeliminowania

Do realizacji

Do kontynuacji

Dot. zamkniętego
wysypiska odpadów ul. Łukowska w
Czersku - doraźnie
pokryto teren
warstwą ziemi
Potrzeba
doskonalenia systemu
i wdroŜenia go w
całej gminie –
realizacja uchwały nr
XXXVII/419/06 –
Regulamin
utrzymania czystości
i porządku na terenie
miasta i gminy
Czersk

Cel operacyjny 3: Program działań profilaktycznych i edukacyjnych
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Wprowadzać
Nie zrealizowano Do ponownego
Do ewentualnej
zadrzewienia i
przeanalizowania konsultacji z
zalesienia wzdłuŜ
Zarządem Melioracji
cieków, rowów
i Urządzeń Wodnych
melioracyjnych,
przede wszystkim
odprowadzających
wody do rzek i
jezior, w sferach
zboczowych rzek i
jezior (głównie Brda
w rejonie Zapędowa,
Niechwaszcz) oraz
otwartych terenach
rolniczych (poza
zwartymi
kompleksami
leśnymi)
2. Rozwijać sieć
W trakcie
Wymaga analizy W porozumieniu i
obszarów
realizacji
i konsultacji oraz przy udziale Lasów
chronionych
dostosowywania Państwowych oraz
(rezerwaty przyrody,
do regulacji Unii innych
park krajobrazowy,
Europejskiej –
wyspecjalizowanych
uŜytki ekologiczne)
obszary
jednostek
po przeprowadzeniu
NATURA 2000
waloryzacji
przyrodniczej, na

obszarach
wskazanych wyŜej;
umoŜliwi to
przyjęcie części
kosztów związanych
z ochroną przez
państwo
3. Wprowadzać system
lokalnego
monitoringu i
poszerzania zakresu
monitoringu
państwowego
4. Rozwijać system
edukacji
ekologicznej w
ścisłej korelacji z
zainwestowaniem i
uŜytkowaniem
turystycznym oraz
we współpracy z
administracją lasów
państwowych i
zarządem parku
krajobrazowego
5. Kontynuować
politykę zadrzewień
w Czersku ze
zdecydowanym
preferowaniem
gatunków rodzimych
drzew i krzewów,
ograniczyć
nasadzenia o
wyłącznie
charakterze
ozdobnym

Ewentualna
realizacja w
ramach
programów
europejskich i
ogólnokrajowych
W trakcie stałej
realizacji

Wymaga oceny
ekspertów na
szczeblu
ponadgminnym

Do specjalistycznej,
szczegółowej oceny;
przy udziale
wyspecjalizowanych
jednostek

Do kontynuacji

Realizacja w ramach
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
we współpracy z
nadleśnictwami,
parkami –
narodowym i
krajobrazowymi,
szkołami,
fundacjami, LOP itp.

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W kolumnie
działania/zadania
fragment zaznaczony
kursywa nieaktualny
– do wyeliminowania

IV. STRATEGIE ROZWOJU W DZIEDZINIE
EDUKACJI, KULTURY,
KULTYRY FIZYCZNEJ I SPORTU
Strategia w dziedzinie edukacji
Cele strategiczne:
1. Rozwój oświaty priorytetem gminy - DOBRA SZKOŁA
2. Wsparcie społeczności dla systemu oświaty i jego reform
3. Edukacja przygotowuje do Ŝycia we współczesnym świecie
Cel operacyjny 1: Modernizacja i doskonalenie systemu szkolnego zgodnie z reformą
oświaty
Działania/zadania
Ocena stopnia Ocena aktualności
Uwagi
realizacji
Wymaga bieŜących
1. Dostosowanie
Zrealizowano
Nieaktualne – w
struktury
trakcie drobne,
modyfikacji w
częściowe
szkolnictwa do
zaleŜności od
modyfikacje
warunków
potrzeb,
moŜliwości i
demograficznych
załoŜeń reformy
2. Optymalizacja sieci Zrealizowano
Nieaktualne - w
Zgodnie z nowymi
szkół wszystkich
trakcie drobne,
uwarunkowaniami
szczebli
częściowe
formalno – prawnymi
(kontynuacja
modyfikacje
i demograficznymi
reformy)
3. Rozbudowa i
Nie zrealizowano Aktualne - do
W ramach
modernizacja LO w
podjęcia przez
kompetencji –
Czersku
powiat
zadanie powiatu przy
poparciu ze strony
gminy
4. Wzmocnienie
W trakcie
Do systematycznej Wg potrzeb i realnych
kontynuacji
moŜliwości W
kadrowe, sprzętowe realizacji
itp. szkół
kolumnie
pozostałych,
działania/zadania
zagospodarowanie
fragment zaznaczony
zbędnych
kursywą nieaktualny
– do wykreślenia
5. Opracowanie i
Zrealizowano w
Do kontynuacji
Zadanie powiatu –
wdroŜenie systemu znacznym
zgodnie z
edukacji, opieki i
stopniu
kompetencjami,
terapii dla uczniów
wsparcie –
o specjalnych
Środowiskowy Dom
potrzebach
Samopomocy (Medukacyjnych
GOPS) i Warsztaty

6. Racjonalizacja i
doskonalenie
systemu
wychowania
przedszkolnego
(takŜe
prywatyzacja)

Realizacja w
niewielkim
zakresie

7. Współpraca z
instytucjami
oświatowymi i
kulturalnymi
(szkoły wyŜsze,
teatr, placówki
kulturalne i
naukowo-badawcze
itp.)
8. Doskonalenia
szkolnictwa ponad
podstawowego
(zawodowego) do
potrzeb rynku i
aspiracji młodzieŜy
9. Zwiększenie
organizacyjnych i
funkcjonalnych
związków szkół ze
swoim
środowiskiem
10. Większa aktywność
rad szkół i rad
rodziców,
samorządów
uczniowskich itp.
równieŜ w
sprawach bytowych
i organizacyjnych

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji niezbędne
upowszechnianie
wych.
przedszkolnego w
małych wsiach –
program „małe
przedszkole”
Do stałej
kontynuacji

Terapii Zajęciowej
Przedszkola
zorganizowane
obecnie jako
samorządowe w
tradycyjnej formie.
Bez prywatyzacji.

Na bieŜąco w
zwiększonej
intensywności (np.
„Za rękę z
Einsteinem”, inne
programy) – z
inicjatywy placówek

Realizacja w
ograniczonym
zakresie

Do kontynuacji

Zadanie w
kompetencji powiatu
– wsparcie gminy

Zrealizowano w
znacznym
stopniu

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Stopniowe
rozszerzanie
środowiskowych
form działalności –
stowarzyszenia
rodziców
Systematyczny
wzrost
zaangaŜowania
środowisk –
organizacje
pozarządowe

Cel operacyjny 2: Poprawa warunków nauczania
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności
1. Poprawa stanu i
Zrealizowano w
modernizacja bazy
znacznej części:
materialnej szkół:
w trakcie
Nadal niezbędne
boiska, sale
realizacji –
jest stałe
a) modernizacja i
wykonano
wzbogacanie i
zmiana systemów
znaczną część
modernizacja
ogrzewania szkół
w trakcie stałej
bazy: szatnie,
b) remonty i
realizacji
boiska, sale

Uwagi
Obecnie trwa
realizacja programu
termomodernizacji 5
obiektów
oświatowych;
planowane dalsze
zadania: boiska
wielofunkcyjne (Łąg,

rozbudowa szkół
c) remonty i
modernizacja bazy
szkół: boiska, sale,
sanitariaty
2. Zgromadzenie i
uruchomienie
środków na
wyposaŜenie szkół

3. Działania i
rozwiązania
organizacyjne
poprawiające i
uatrakcyjniające
warunki nauczania
a) bezpieczne dojazdy
do szkół
b) szkoła otwarta i
bezpieczna,
realizacja
programów
profilaktycznych
(ad. Agresji,
narkomani)
c) współpraca szkół,
przygotowanie
odpowiednich
programów i umów
współpracy (takŜe
regionalnej i
zagranicznej)
d) lekcje wyjazdowe,
w plenerze, zielone
szkoły

w trakcie stałej
realizacji

sportowe.

Rytel i Gotelp oraz
rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 1),

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Zgodnie z
moŜliwościami
budŜetowymi oraz z
wykorzystaniem
pozyskiwanych
ponadplanowo (takŜe
spoza budŜetu)
środków – udział
darczyńców

W większości
zapewnione
W trakcie
realizacji

Do stałej
kontynuacji
Do kontynuacji

Programy
profilaktyczne
realizowane w kaŜdej
szkole

Do kontynuacji
Realizacja w
ograniczonym
zakresie i
sporadycznie, w
relacjach
krajowych

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Cel operacyjny 3: Podnoszenie poziomu nauczania
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności
1. Podnoszenie poziomu
kadry nauczycielskiej
oraz innych
pracowników oświaty Realizowane na
Do kontynuacji
a) opracowanie
bieŜąco
programu i
harmonogramu

Niewielki zakres
realizacji takŜe wynika
z ograniczeń
finansowych

Coraz częściej
stosowane innowacje
obejmujące te formy

Uwagi

KaŜda szkoła posiada
wydzielone środki i
realizuje własny plan
dokształcania i

b)

c)

d)

e)

2.

3.

4.

dokształcania i
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
stworzenie systemu
stypendialnego dla
młodych nauczycieli
zatrudnienie nowych
nauczycieli o
moŜliwie
najwyŜszych
kwalifikacjach w
potrzebnych aktualnie
specjalnościach
(nauka języków
obcych, podstaw
marketingu,
agrobiznesu,
rolnictwa
ekologicznego itp.
pracy na
nowoczesnym
sprzęcie itp.
stworzenie systemu
premiowania i
motywowania do
dobrej pracy
nauczyciela
współpraca z
rodzicami i
instytucjami w tym
celu
Współpraca z
instytucjami
oświatowymi,
kulturalnymi itp.
(patronat lub inne
formy współpracy ze
szkołami np. dobrej
szkoły średniej, a
nawet wyŜszej, firmy
itp.
BieŜące
modernizowanie
programów nauczania
i przystosowanie ich
do potrzeb i
wymagań czasów
współczesnych
Stworzenie systemu

Nieaktualne

doskonalenia

Do kontynuacji

Regulacje prawne
wskazują do realizacji
tego zad. placówki
Regulacje prawne
wskazują do realizacji
tego zad. placówki –
ponad 60%
nauczycieli w gminie
posiada stopień
nauczyciela
dyplomowanego

Nie zrealizowano
W trakcie
realizacji

Do kontynuacji
Zrealizowano
Do kontynuacji
W trakcie
realizacji

Regulamin
przyznawania
dodatków i nagród dla
nauczycieli
Realizacja na
poziomie placówek –
statutowe organy –
rada rodziców, nadzór
pedagogiczny

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Liczne i zróŜnicowane
formy współpracy

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Zrealizowano

Do kontynuacji

Zgodnie z aktualnymi
regulacjami prawa
oświatowego – dobór
stosowany
indywidualnie w
szkołach – uchwały
rad pedagog.
Zgodnie z ustawą o

systemie oświaty ze
środków własnych
gminy

stypendialnego dla
najzdolniejszych
uczniów
5. Dostępność dla
wszystkich uczniów
specjalistów
szkolnych:
pedagogów,
psychologów,
logopedy, itp.
6. Rozwój w Czersku
szkół ponadpodstawowych (takŜe
z sąsiednimi
gminami) –
„ponadpodstawowe”
oznacza obecnie
ponadgimnazjalne
7. Rozpoznawanie
potrzeb rynku i
aspiracji młodzieŜy;
konsultacja z
sąsiednimi gminami
w sprawie
ewentualności
wspólnej
nowoczesnej i dobrej
szkoły średniej o
profilu ogólnym oraz
z potrzebnymi
specjalnościami dla
środowiska i
lokalnego rynku
pracy

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Systematyczny wzrost
liczby zatrudnianych
specjalistów;
współpraca z poradnią
psychologiczno pedagogiczną

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Zadanie w
kompetencji powiatu
–przy poparciu ze
strony gminy; barierę
stanowi ograniczona
baza ZSL Czersk i
ZSP Malachin

Zrealizowano w
ograniczonym
zakresie

Do kontynuacji

Zadanie w
kompetencji powiatu
–przy poparciu ze
strony gminy;
dotąd nie podjęto
skoordynowanych i
kompleksowych
działań w tym
zakresie; częściowa
regulacja poprzez
aktualną sytuację na
rynku oświatowym

Cel operacyjny 4: Racjonalizacja systemu finansowania i wspierania oświaty gminnej
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Stworzenie systemu Zrealizowano
Do ponownej
ZróŜnicowanie
tylko w
analizy
finansowania
placówek i środowisk
oświaty szkolnej
ograniczonym
w jakich funkcjonują
uwzględniającego
zakresie
nie pozwala na pełne
liczbę uczniów i
zastosowanie
racjonalne koszty
wskazanych form
nauczania np.
finansowania
formuła tzw. bonu
edukacyjnego, itp.
2. Wsparcie
W trakcie stałej
Do kontynuacji
Realizacja głównie z
pozabudŜetowe:
realizacji
inicjatywy samych

3.

4.

5.

6.

sponsorzy i granty
na nowoczesne
wyposaŜenie szkół,
patronat bogatych
firm; zakup sprzętu
sportowego,
komputerowego i
dydaktycznego, itp.
Fundusze
stypendialne dla
nauczycieli i
uczniów
Zapewnienie dobrej
opieki medycznej
dla uczniów w
szkołach
Poszerzenie funkcji
oświatowych i
kulturalnych – ich
wzajemne
dopełnianie się
Aktywne
poszukiwanie
innych źródeł i
sposobów pomocy
szkole i oświacie w
gminie

placówek – znaczący
udział dyrektorów,
aktywnych
nauczycieli oraz
rodziców

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Realizacja wynika z
regulacji ustawowych

Ograniczony
zakres realizacji

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Wymaga
systemowych zmian i
reformy słuŜby
zdrowia w kraju
Zadanie o mało
konkretnym zakresie
przewidywanych
działań

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Liczne formy działań
i stałe poszukiwanie
moŜliwości

Strategia w dziedzinie kultury
Cel strategiczny I: Upowszechnienie kultury i uczestnictwa w kulturze
Cel operacyjny 1: Budowanie i modernizacja instytucji oraz bazy infrastruktury
kulturalnej
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Inwentaryzacja
Nie
Wymaga analizy i Do ewentualnej
infrastruktury
zrealizowano w
oceny potrzeb
realizacji w
kulturalnej gminy.
sposób formalny
zmodyfikowanym
Opracowanie
zakresie, po
koncepcji i
dokładniejszym
programu jej
określeniu obszaru
funkcjonowania
opracowania
2. Przygotowanie
Nie
Wymaga
Niezbędna
koncepcji i projektu zrealizowano
ponownej analizy i modyfikacja treści
nowoczesnego i
oceny potrzeb
zadania lub jego
wielofunkcyjnego
wyeliminowanie –
Miejskiego
obecnie nie ma
(gminnego)
potrzeby powstania

Centrum Kultury i
Oświaty łączącego
obecne funkcje
MGOK,
nowoczesnej szkoły
środowiskowej, sali
widowiskowej,
spotkań, itp. funkcje
edukacyjne,
kulturalne i
rozrywkowe
3. Rozbudowa i
modernizacja na
Miejskie Centrum
MGOK i Domów
Kultury w Rytlu i
Łęgu
4. Opracowanie nowej
oferty gminnych
instytucji i
poszerzenie oraz
modernizacja ich
funkcji kulturalno oświatowych
(Czersk, Rytel, Łąg,
ale i inne)
5. Budowa biblioteki
w Czersku

nowego obiektu
ośrodka kultury

W trakcie
realizacji - w
znacznym
stopniu
wykonano
modernizacje
Nie
zrealizowano w
dostatecznym
zakresie

Nie
zrealizowano

6. Utworzenie
muzeum w Czersku

Nie
zrealizowano

7. Utworzenie w
oparciu o rezerwat
„Kręgi Kamienne”
muzeum
archeologicznoprzyrodniczego w
Odrach

Zrealizowano

Do kontynuacji

Do kontynuacji

Aktualne w
przypadku
potwierdzenia
zamiaru budowy
nowego obiektu
Aktualne - z
wyłączeniem
formy odrębnej
instytucji
muzealnej
Do realizacji stała
troska o poprawę
jakości ekspozycji
i funkcjonowania

Tylko w zakresie
modernizacji (bez
rozbudowy), w tym
termomodernizacja
OK. w Rytlu i OK w
Czersku (w 2008 r.)
Celowe wznowienie
aktywności
programowej
(tworzenie atrakcyjnej
i nowoczesnej oferty)

MoŜliwe zapewnienie
odpowiedniego
obiektu i pomieszczeń
w drodze modernizacji
istniejących
Realna realizacja
moŜliwa poprzez
tworzenie stałych
ekspozycji i wystaw
Izba muzealna w
Odrach działa w
strukturze Muzeum
Historyczno –
Etnograficznego w
Chojnicach; wymaga
modernizacji

Cel operacyjny 2: Bardziej efektywna organizacja działalności kulturalnej
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Wspólna
Nie zrealizowano Do ewentualnej
Ewentualne
organizacja imprez i
kontynuacji
rozwaŜenie wspólnej
działalności z
prowadzenie

instytucji kultury
(powiat,
porozumienia
gminne)

2. Współpraca szkół,
klubów,
stowarzyszeń i
samorządu w
dziedzinie kultury i
oświaty (organizacja
imprez, itp.)
3. Wspieranie
inicjatyw
prywatnych i
lokalnego „rynku
kultury”

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

instytucjami poza
gminą, po
zmodyfikowaniu
struktury organizacji i
form działania (np.
PRCH)
Wiele róŜnorodnych
inicjatyw form
działania i imprez
realizowanych we
współpracy

Niewielki zakres
inicjatyw prywatnych

Cel. operacyjny 3: Stworzenie warunków finansowych rozwoju kultury
Uwagi
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności
1. Utworzenie
Nie zrealizowano Do ponownej
Niezbędne fachowe
Funduszu Rozwoju
analizy
konsultacje i opinie,
Kultury (w ramach
w tym formalno gminy i powiatu)
prawne
2. Pozyskiwanie
W trakcie
Do kontynuacji
Obserwowane
sponsorów do
realizacji
zmniejszenie
organizacji stałych i
zainteresowania
masowych imprez
potencjalnych
sponsorów
3. Ubieganie się o
W trakcie
Do kontynuacji
Niezbędna
dotacje, granty,
realizacji
aktywizacja instytucji
fundusze, itp., na cele
kultury
kulturalne,
oświatowe itp.
4. Rozwiązania
Nie zrealizowano Do ponownej
Wymaga
strukturalne i
analizy
szczegółowych analiz
organizacyjne
w zakresie
obniŜające koszty i
rzeczywistych
podnoszące
moŜliwości i potrzeb
efektywność działań
– ewentualna
jak: prywatyzacja
komercjalizacja
instytucji i
ograniczonej części
zarządzania,
działalności
impresariat, konkursy
kulturalnej warta jest
ofert na prowadzenie
rozwaŜenia
działalności
kulturalnej itp.

Cel operacyjny 4: Atrakcyjna oferta kulturalna i ułatwienie dostępu do kultury
Działania/zadania
1. Współpraca z
instytucjami z
zewnątrz (teatry,
muzea, zespoły
muzyczne, itp.)
2. Szersza i elastyczna
oferta istniejących
instytucji kultury

Ocena stopnia
realizacji
Zrealizowano w
minimalnym
zakresie

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Uwagi
Uwarunkowania
zewnętrzne i własne
ograniczenia nie
sprzyjają pogłębianiu
współpracy
Dalsza realizacja
wymaga większej
kreatywności i
fachowości kadry
RozwaŜenie
wdroŜenia systemu
konkursów (grantów)
na organizację
niektórych imprez
Realizacja - np. w
partnerstwie z
Boizenburgiem

3. System grantów dla Nie zrealizowano
najlepszych
propozycji oraz
formuła impresariatu

Do stopniowego
wdraŜania

4. Wymiana
kulturalna:
międzygminna,
międzyregionalna,
międzynarodowa,
itp.
5. Organizacja
masowych imprez
kulturalnych imprez
kulturalnych,
sportowych,
rekreacyjnych, itp.

Zrealizowano w
ograniczonym
zakresie

Do kontynuacji i
rozszerzenia
zakresu

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Cykliczna
organizacja szeregu
imprez – celowa
dalsza modyfikacja
inicjatyw, form i
terminów

6. Powszechnie
dostępne obiekty
kulturalne, sportowe
i rekreacyjne
(ścieŜki rowerowe,
ścieŜki zdrowia,
ścieŜki dla rolkarzy,
itp.)

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

7. Informacja i
promocja kultury,
organizacja imprez
wyjazdowych

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Dalsze potrzeby i
plany –
pomieszczenia i
wyposaŜenie
biblioteki w Czersku,
szlaki i ścieŜki
rowerowe, skatepark,
ścieŜka zdrowia,
boiska, modernizacja
obiektów w
Ostrowitem
(przystań, stanica
wodna, plaŜa) i
budowa kąpieliska w
Rytlu
Wymaga
usprawniania i
profesjonalizmu

Cel strategiczny II: Budowanie lokalnej toŜsamości kulturowej
Cel operacyjny 1: Odbudowanie lokalnej tradycji kultury
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności
1. Przywracanie
najlepszych kart z
Realizacja w
Do kontynuacji
własnej tradycji i
historii
ograniczonym
zakresie
Do kontynuacji
a) historia lokalna w
W trakcie
Do kontynuacji
programach
szkolnych
realizacji
Do kontynuacji
b) imprezy
Realizacja
okolicznościowe
sukcesywna
c) miejsca pamięci i
Częściowo
tradycji
zrealizowano
d) rozwój organizacji
społecznych
Do kontynuacji
zwłaszcza
towarzystw
lokalnych
(Stowarzyszenie
Częściowo
Kulturalne
zrealizowano
Miłośników Tradycji
Czerska i inne,
Bractwa Kurkowe,
strzeleckie, cechy
rzemiosł, związki
kupieckie itp.)
e) lokalne kroniki i
dokumentacja
przeszłości
2. Przywrócenie miejsc Zrealizowano
symbolicznych i
zgodnie z aktualną
ewentualne
sytuacją
wykreowanie
nowych „pomników”

Do kontynuacji
w miarę potrzeb

Uwagi

W ramach pracy
szkół
Np. z inicjatywy
Oddziału ZK-P
Pomniki i cmentarze
W ramach inicjatyw
społecznych –
stowarzyszenia,
Zrzeszenie
Kaszubsko –
Pomorskie,
Uniwersytet III
Wieku itp.

Wydanie „Ludzie
Czerska i okolicy
XIX i XX wieku”;
planowane kolejne
inicjatywy

Pomnik Jana Pawła
II, fontanna i nowe
centrum – plac Józefa
Ostrowskiego

Cel operacyjny 2: Rozbudzenie aktywności, potrzeb i aspiracji kulturalnych
Działania/zadania
1. Rewitalizacja i
mobilizacja lokalnej

Ocena stopnia
realizacji
W trakcie realizacji

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

Uwagi
Określenie zadania –
mało konkretne – do

2.

3.

4.

5.

i regionalnej kultury
i tradycji
Promowanie
dobrych wzorców
kulturalnych
(obyczaje, kultura
materialna, tradycje)
Powołanie,
reaktywowanie i
oŜywianie
działalności
stowarzyszeń i
organizacji
kulturowych itp.
Powołanie
Stowarzyszenia
Kulturalnego
Miłośników Tradycji
Czerska
Program edukacji
szkolnej i
powszechnej w
zakresie kultury

W trakcie realizacji

Do kontynuacji

W trakcie realizacji

Do kontynuacji

Zrealizowano –
Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Czerskiej

Kontynuacja
zaleŜna od
nowych
inicjatyw

Częściowo
zrealizowano

Do kontynuacji

ewentualnego
wykreślenia
Określenie zadania –
mało konkretne – do
ewentualnego
wykreślenia
Inicjatywy społeczne
– obecnie działa juŜ
w gminie wiele
stowarzyszeń i
związków
realizujących te cele
i zadania
Realizacja wyłącznie
w ramach inicjatyw
niezaleŜnych od
gminy przy jej
poparciu
W ramach pracy
szkół i organizacji
pozarządowych oraz
inicjatyw
społecznych

Strategia w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji
Cele strategiczne:
1. WdroŜenie społeczeństwa do rekreacji i aktywnego wypoczynku.
2. Polepszenie bazy do uprawiania sportu i rekreacji.
3. Integracja środowiska poprzez sport.
Cele operacyjne:
1. Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowych w Czersku i
wsiach.
2. Promocja sportu i rekreacji; propaganda pro zdrowotna.
3. Stworzenie atrakcyjnej oferty i systemu imprez dla mieszkańców w kaŜdym wieku.
Uwagi
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
realizacji
aktualności

1. Zakończenie
budowy hali
sportowej w Czersku
2. Budowa sal
sportowych w Łęgu,
Gotelpiu
3. Budowa basenu
pływackiego w
Czersku
4. Budowa kąpieliska
w Rytlu

Zrealizowano w
2001 r.

Zadanie
nieaktualne

Zakończenie w roku
2001

Zrealizowano
częściowo

Zakończenie budowy
w Łęgu – 2005 r.

Nie zrealizowano

Do ponownej
analizy - sala w
Gotelpiu
Do kontynuacji

W trakcie realizacji

Do kontynuacji

5. Budowa parku
rekreacyjnego w
Czersku

Nie zrealizowano

Do kontynuacji

6. Modernizacja i
rozbudowa stadionu
miejskiego w
Czersku, boisk
sportowych w Rytlu,
Łęgu i innych
miejscowościach

Zrealizowano w
znacznym zakresie

Do kontynuacji

7. DąŜenie do
poprawienia bazy
dydaktycznej szkół
nie gminnych,
budowa nowej
szkoły średniej
8. Stworzenie systemu i
kalendarza
masowych imprez
sportowo rekreacyjnych dla
mieszkańców gminy
w kaŜdym wieku

Realizacja
ograniczona do
poparcia dąŜeń

Do kontynuacji

Realizacja w miarę
zapotrzebowania
społecznego

Do kontynuacji

9. Budowa obiektów
sportowych na
terenach wiejskich

W trakcie realizacji

Do kontynuacji

Realizacja w
partnerstwie
publiczno-prywatnym
Opracowano
koncepcję; projekt w
trakcie realizacji,
budowa z udziałem
środków europejskich
Zlecono opracowanie
wstępnej koncepcji i
podjęto starania o
pozyskanie terenu (w
okolicach Alei 1000 –
lecia oraz 21 lutego)
Płyty boisk w Rytlu i
Łęgu
zmodernizowano i
wyposaŜono, boiska
zapasowe powstały w
Rytlu i Czersku –
planuje się dalsze
nakłady i uzupełnianie
zaplecza, takŜe
powstanie boisk ze
sztuczną nawierzchnią
w ramach krajowych
programów
Zadanie w
kompetencji powiatu
– przy poparciu dąŜeń
i działań ze strony
gminy
Szereg imprez
organizowanych w
cyklu rocznym –
zgodnie z
zapotrzebowaniem
oraz inicjatywami
organizacji
sportowych
Zgodnie z
moŜliwościami i
potrzebami

oraz w mieście
10. Rozwój systemu
propagandy
prozdrowotnej

11. Lepsze
wykorzystanie i
zwiększenie
dostępności
istniejących
obiektów
12. System sponsoringu
imprez, obiektów i
sprzętu

społecznymi
Zapis wymaga
skonkretyzowania –
niski poziom wiedzy i
świadomości
dotyczącej zdrowia
BieŜąca modyfikacja
organizacji
funkcjonowania

W trakcie realizacji

Do kontynuacji

W trakcie stałej
realizacji

Do kontynuacji

Realizowano w
ograniczonym
zakresie

Do kontynuacji

Do analizy i
wdroŜenia nowych
form – zwiększenie
zakresu

Do kontynuacji

Konkursy ofert –
program i tryb
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
W ramach inicjatyw
prywatnych – z
ograniczonym
wpływem gminy

13. Warunki dla rozwoju
prywatnej i
społecznej
inicjatywy w
W trakcie stałej
dziedzinie sportu i
realizacji
rekreacji
a) wspieranie klubów i
stowarzyszeń
W trakcie realizacji
sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych
b) prywatne obiekty i
instytucje sportoworekreacyjne i ich
działania na rzecz
podnoszenia
powszechnej kultury
fizycznej i rekreacji
(siłownie, salony
odnowy
biologicznej,
kręgielnie, korty,
itp.)
14. Rozwój sportów oraz W trakcie stałej
dziedzin rekreacji i
realizacji
turystyki w oparciu o
naturalne walory
środowiska
(Ŝeglarstwo,
kajakarstwo i inne
sporty wodne)

Do kontynuacji

Do kontynuacji

W ramach
działalności
uczniowskich klubów
sportowych i
Olimpiad Specjalnych
- Ŝeglarstwo (stanica
w Ostrowitem), biegi
na orientację; w
ramach turystyki
wodnej – kajakarstwo

15. Wypromowanie
szlaków wodnych
(turystyka kajakowa)
Brdy i Wdy (pomysł
„Szlaku Jana Pawła
II”)
16. Rozwój bazy
sportów wodnych –
jezioro Ostrowite

Częściowo
zrealizowano (na
Wdzie)

Do kontynuacji

Ograniczony zakres Do stopniowej
realizacji
kontynuacji

17. Przygotowanie i
Nie zrealizowano
promowanie szlaków
dla turystyki pieszej,
rowerowej i konnej
(bazy noclegowe i
biwakowe)

Do kontynuacji
z ograniczoną
rolą gminy

18. Utworzenie klas
Zrealizowano
sportowych przy SP
Nr 1 oraz gimnazjum
w Czersku

Do częściowej
kontynuacji

(Brda i Wda oraz
Wielki Kanał Brdy)
Zagospodarowanie
części szlaku rzeki
Brdy przy współpracy
z innymi podmiotami

W miarę moŜliwości i
potrzeb; projekt
zagospodarowania
terenu nad jeziorem
Realizacja moŜliwa
we współpracy z
prywatnymi
podmiotami branŜy
turystycznej;
konieczna promocja i
marketing
System wymaga
modyfikacji ograniczone
zainteresowanie
uczniów i rodziców

V. STRATEGIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA
Cele strategiczne:
1. Zwiększenie rzeczywistego i odczuwalnego bezpieczeństwa mieszkańców
gminy.
2. Skuteczna profilaktyka i edukacja w obszarze bezpieczeństwa
3. Aktywizacja i samopomoc społeczna dla bezpieczeństwa.
Cele operacyjne:
1. Lepsze wyposaŜenie techniczne policji (m.in. łączność) i zwiększenie liczby etatów w
Komisariacie Policji w Czersku
2. Organizacja rewirów policyjnych, zintensyfikowanie i zwiększenie skuteczności jej
pracy

3. WdraŜanie programu „Bezpieczne Miasto” zmodyfikować zapis –dodać: „rozszerzanie
zakresu monitoringu”
4. Opracowanie i realizacja programów profilaktyki i edukacji w wielu dziedzinach, w
obszarze bezpieczeństwa - bezpieczeństwo na drogach w szkołach, zabezpieczenie
przeciwpoŜarowe
5. Poprawa bezpieczeństwa wsi letniskowych – pełna ochrona i spełnienie standardów
imprez kulturalnych i rozrywkowych
6. Rozbudowa bazy OSP i poprawa jakości wyposaŜenia – w znacznym stopniu zadanie
zrealizowane
- budowa nowej remizy OSP w Czersku, Będźmierowicach – zrealizowano
(dodatkowo takŜe we Wiecku)
- modernizacja istniejących obiektów w innych miejscowościach gminy – w trakcie
stałej realizacji (Rytel, Mokre, Gotelp, Odry)
- zakup sprzętu przeciwpoŜarowego w tym nowych samochodów ratowniczo –
gaśniczych (w kolejności i według harmonogramu opracowanego w porozumieniu z
Zarządem Miejsko – Gminnym OSP)
Działania/zadania
1. Analiza
przestępczości i
patologii na terenie
gminy – opracowanie
mapy zagroŜeń
2. Opracowanie
programu profilaktyki
i zmniejszania
skutków anomalii
społecznych
3. Szkolenia,
przekwalifikowanie
się i inne aktywne
formy
przeciwdziałania
bezrobociu
4. Współpraca szkoły z
domem rodzinnym,
parafiami i innymi
instytucjami w
środowisku
5. Pomoc sąsiedzka

6. Wprowadzenie
systemu videomonitoringu miasta

Ocena stopnia
realizacji
Realizowane na
bieŜąco

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

W stałej realizacji
–częściowo
wymaga bieŜącej
korekty

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Brak konkretnych
danych

Do ewentualnej
kontynuacji

Częściowo
zrealizowano

Do kontynuacji

Uwagi
Policja jako główny
realizator zadania
sukcesywnie
przedstawia wyniki
bieŜących analiz i
statystyk
Z udziałem jednostek
gminnych (M-GOPS,
szkoły); potrzeba
włączenia StraŜy
Miejskiej
Z udziałem PUP,
pracodawców oraz
gminy – program
aktywizacji (środki
EFS)
Wymaga stałej
aktywności oraz
modyfikowania metod
i form w zaleŜności
od potrzeb
Zadanie mało
skonkretyzowane –
wymaga
doprecyzowania
strony formalnej lub
wyeliminowania
Znaczna część
centrum miasta oraz
wszystkie duŜe szkoły

Czerska

w gminie objęte
monitoringiem

Dodatkowe zadanie do wprowadzenia i ciągłej realizacji:
• WdroŜenie uchwały Rady Miejskiej nr XII/91/07 z dnia 27 września 2007 r. w
sprawie utworzenia StraŜy Miejskiej w Czersku - zgodnie z wszystkimi zapisami
ustawy o straŜach gminnych

VI. STRATEGIA W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Cele strategiczne:
1. Zapewnienie świadczeń ludności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i
pomocy doraźnej.
2. Wspieranie organizacji i
instytucji pozarządowych i samopomocowych
rozwiązujących problemy społeczne.
Cele operacyjne:
1.

2.
3.
4.
5.

Lepsza organizacja i realizacja reformy słuŜby zdrowia
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
- Pomoc Doraźna w Czersku
- Wiejski Ośrodek Zdrowia - Łąg
- Wiejski Ośrodek Zdrowia – Rytel
- Laboratorium
- USG – pracownia
Lepsza dostępność i sprawność obsługi pacjentów placówek słuŜby zdrowia
Większy zakres usług i świadczeń (lekarze i gabinety specjalistyczne itp.)
Poradnictwo, leczenie, profilaktyka
Utworzenie Centrum Ratowniczo-Diagnostycznego

6. Pozyskanie dodatkowych środków na potrzeby słuŜby zdrowia
Działania/zadania

Ocena stopnia
realizacji
Realizowane na
bieŜąco

Ocena
aktualności
Do kontynuacji

2. DoposaŜenie w
sprzęt
rehabilitacyjny

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

3. Objęcie wszystkich
szkół opieką
stomatologiczną

Nie zrealizowano

Wymaga
analizy

4. Utworzenie
gabinetów
rehabilitacji i
fizykoterapii
5. Poszerzenie zakresu
badań
laboratoryjnych
6. Zwiększenie ilości,
zakresu i jakości
świadczonych usług
a) racjonalizacja
kosztów usług
medycznych
b) dobry dostęp
pacjenta do lekarza
c) lepszy dostęp do
nowoczesnej
aparatury
diagnostycznej itp.
7. Dalsza
restrukturyzacja i
prywatyzacja słuŜby
zdrowia
8. Zakup nowego
(niezbędnego)
sprzętu i aparatury

Zrealizowano

Do kontynuacji

Realizacja na
optymalnym
poziomie

Do kontynuacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

1. Pogotowie
ratunkowe –
całodobowa obsada,
zwiększenie taboru
(karetka)

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji

Do kontynuacji
Do kontynuacji

Uwagi
Pomoc doraźną
skutecznie zapewnia
firma realizująca
kontrakt z NFZ wg
obowiązujących
regulacji
Wymaga właściwego
kontraktu z NFZ -

Zmienione reguły
funkcjonowania
stomatologii –
kontrakty prywatnych
gabinetów z NFZ –
skomercjalizowanie
usług
W miarę moŜliwości i
potrzeb – na podstawie
kontraktu z NFZ
W miarę moŜliwości i
potrzeb – na podstawie
kontraktu z NFZ
Zadania - kompleks
problemów związanych
z niezbędnymi
działaniami państwa,
zmierzającymi do
skutecznej reformy
systemu ochrony
zdrowia - w znacznym
stopniu poza
moŜliwościami i
wpływem gminy

Częściowo
zrealizowano

Do dalszych
analiz

Istotny wpływ rynku
usług medycznych

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W miarę moŜliwości i
potrzeb; wielokrotne
wsparcie gminy (np.
szpital, wypoŜyczalnia
sprzętu
rehabilitacyjnego)

9. Bardziej racjonalne
wykorzystanie
posiadanej aparatury
i sprzętu pozyskanie
(porozumienia
miedzy instytucjami
i gminami)
10. Okresowe badania
profilaktyczne
kobiet (rak piersi,
choroby kobiece
itp.)
11. Badanie w zakresie
medycyny pracy

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W zakresie kompetencji
jednostek słuŜby
zdrowia – zgodnie z
potrzebami i
moŜliwościami

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Realizowane w ramach
programów krajowych

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

Obowiązuje zgodnie z
prawem pracy; zadanie
mało skonkretyzowane
do wykreślenia

VII. STRATEGIA W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ
CELE STRATEGICZNE:
1. Większe zaangaŜowanie w rozwiązywanie problemów (źródeł) zamiast wypłacania
zasiłków.
2. Racjonalizacja systemu pomocy społecznej
Cele operacyjne:
1. Lepsza organizacja i realizacja opieki społecznej
2. Wspieranie i stymulowanie samopomocy społecznej
3. Organizacja i reorganizacja instytucji pomocy społecznej niezbędnych w lokalnych
społecznościach
Działania/zadania
Ocena stopnia
Ocena
Uwagi
realizacji
aktualności
1. Utworzenie
Zrealizowano
Nieaktualne
Środowiskowy Dom
Środowiskowego
Samopomocy w
Domu Pomocy dla
Czersku powstał przed
osób chorych
ponad 7 laty;
psychicznie i
moŜliwość rozwijania
upośledzonych
nowych form realizacji
umysłowo
2. Utworzenie
Częściowo
Do kontynuacji Jadłodajnia dostępna w
jadłodajni – stołówki zrealizowano
ŚDS oraz w formie
dla ubogich
zakupu posiłków w
restauracji czy
stołówkach szkolnych
Zrealizowano
Nieaktualne
Gmina uczestniczy w
3. Uruchomienie
realizacji zadania na
wypoŜyczalni
sprzętu
poziomie powiatu

rehabilitacyjnego
4. Powołanie Komitetu
Ochrony Praw
Dziecka
5. Utworzenie grupy
„wczesnej
interwencji” w
zakresie pomocy
społecznej

Nie zrealizowano

Nieaktualne

Częściowo
zrealizowano

Do kontynuacji

6. Otworzenie świetlic
terapeutycznych na
terenie gminy

Zrealizowano

Do kontynuacji

7. Organizacja
wypoczynku
letniego i zimowego
dla dzieci z
najuboŜszych rodzin
i środowisk
zagroŜonych
8. Pozyskanie
pomieszczeń na
mieszkania socjalne
i pomieszczenia
kryzysowe
9. Stymulowanie
aktywności
społecznej w
zakresie pomocy i
samopomocy
społecznej
10. Działanie na rzecz
integracji środowisk
osób
niepełnosprawnych,
organizacja imprez
integracyjnych w
środowisku
lokalnym i poza nim

W trakcie stałej
realizacji

Do kontynuacji

Nie zrealizowano

Do realizacji

W trakcie
realizacji

Do kontynuacji

W trakcie stałej
realizacji

Do kontynuacji

Brak takiej potrzeby –
istnieje rzecznik przy
KO w Gdańsku
W odniesieniu do
dzieci
niepełnosprawnych zadanie powiatowe realizuje Zespół Szkół
Specjalnych w Czersku
Świetlice przy ośrodku
profilaktyki i w
placówkach
oświatowych
Zad. realizują org.
pozarządowe z
udziałem środków z
dotacji gminy

Wykonano projekt
budynku z 12 lokalami
socjalnymi – realizacja
przewidziana od 2009
r.
M. in. realizacja
programów w ramach
EFS

Przykład: Dzień
Godności „Z serca do
serca”, festyny i
inicjatywy ŚDS, WTZ i
ZSS

Kolejne zamierzenia:
1. Utworzenie spółdzielni socjalnej,
2. Projekty dotyczące spójności społecznej i aktywizacji zawodowej z
wykorzystaniem środków EFS
3. Popieranie działań powiatu w zakresie rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych w
Czersku jako ośrodka terapeutycznego

Uwaga!
• Obecnie obowiązuje odrębny dokument – „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Czersk na lata 2007 – 2013”
(zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i na podstawie uchwały Rady
Miejskiej nr X/79/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.)

