Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego

Lp.

Imię
i nazwisko/nazwa
podmiotu

Informacja
o
zgłaszający
m
Jednostka
organizacyjn
a powiatu
wąbrzeskieg
o

Rozdział/nr
strony

Rodzaj uwagi

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

Rozdział 6/
str. 115

Uzupełnienie w
tabeli 34. Lista
projektów
komplementarnych

Dodanie projektu pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 1710C
Wąbrzeżno-Książki etap II od km
4+300 do 11+686
Beneficjent Powiat Wąbrzeski
Okres realizacji : 2016-2020
Koszt: 6 900 000 zł

Brak informacji w zakresie
potrzeby budowy przedszkoli m.in.
z uwagi na niski poziom
dostępności do infrastruktury
przedszkolnej oraz brak bazy
lokalowej do adaptacji.
Należy dopisać projekty
komplementarne realizowane
przez Gminę Wąbrzeźno. Lista
komplementarna projektów Gminy
Wąbrzeźno załącznik nr 1.
Zmiana nazwy z: „Budowa
oświetlenia energooszczędnego
na terenie gminy Wąbrzeźno”
na: „Modernizacja oświetlenia na
terenie gminy Wąbrzeźno”
Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2016-2018, zgodnie
z poniższym:
2016- 20 000,00
2017- 800 000,00
2018- 980 000,00

Przedsięwzięcie znajduje się
w planach inwestycyjnych
samorządu powiatu wąbrzeskiego
w zakresie przebudowy dróg
powiatowych oraz zostało zgłoszone
do Planu Komunikacji Drogowej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa KujawskoPomorskiego.
Należy w treści strategii zapisać o
potrzebie budowy przedszkoli.

1

Krzysztof
Bas/Zarząd Dróg
Powiatowych

2

Marcin
Zdziebłowski/Gmin
a Wąbrzeźno

jst

Rozdział 2
Tabela 20
Str. 68
Priorytet 10i
(kolumna 3)

Uzupełnienie

3

Marcin
Zdziebłowski/Gmin
a Wąbrzeźno

jst

Rozdział 6
Tabela 34
Str. 115

Uzupełnienie /
Dodatkowa treść
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Marcin
Zdziebłowski/Gmin
a Wąbrzeźno

jst

Fiszka Gminy
Wąbrzeźno
poz. listy
rezerwowej

Korekta

5

Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 5.
Plan
finansowy
realizacji
projektów
EFRR z listy
podstawowej

Pkt 2 w tabeli. Brak
podziału na lata
kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Ścieżki
rowerowealternatywa dla
komunikacji

Ujęcie dodatkowych przedsięwzięć
planowanych do realizacji może
umożliwić pozyskanie
dofinansowania z innych źródeł.
Wymieniona inwestycja będzie
polegała na modernizacji oświetlenia
poprzez budowę oświetlenia
energooszczędnego.
Projekt będzie realizowany przez trzy
lata. Możliwe jest przyjęcie
wstępnych założeń, które pozwalają
na doprecyzowanie przebiegu jego
finansowania w poszczególnych
latach realizacji.

6

Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 5.
Plan
finansowy
realizacji
projektów
EFRR z listy
podstawowej

7

Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 6.
Plan
finansowy
realizacji
projektów EFS
z listy
podstawowej

8

Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 6.
Plan
finansowy
realizacji
projektów EFS
z listy
podstawowej

samochodowej”.
Cała kwota została
wpisana na rok
2018 r.
Pkt 3 w tabeli. Brak
podziału na lata
kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Przebudowa
Wąbrzeskiego
Domu Kultury wraz
z modernizacją
amfiteatru”. Cała
kwota została
wpisana na rok
2018 r.
Pkt 7 w tabeli. Brak
podziału na lata
kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Usługi na
rzecz osób
niesamodzielnych”.
Cała kwota została
wpisana na rok
2018 r.
Pkt 8 w tabeli. Brak
podziału na lata
kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Rozwijanie
kluczowych
kompetencji
uczniów (edukacja
matematycznoprzyrodnicza i
języki obce”. Cała
kwota została

Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2016-2018, zgodnie
z poniższym:
2016- 1 000 000,00
2017- 1 000 000,00
2018- 2 000 000,00

j.w.

Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2016-2017, zgodnie
z poniższym:
2016- 121 786,00
2017- 128 214,00

Projekt będzie realizowany w latach
2016-2017 i w tych latach będzie
finansowany, nie zaś w 2018 r.

Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2016-2018, zgodnie
z poniższym:
2016- 75.000,00
2017- 250.000,00
2018- 2 000 000,00

Projekt będzie realizowany przez trzy
lata. Możliwe jest przyjęcie
wstępnych założeń, które pozwalają
na doprecyzowanie przebiegu jego
finansowania w poszczególnych
latach realizacji.

9

Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 6.
Plan
finansowy
realizacji
projektów EFS
z listy
podstawowej
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Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 6.
Plan
finansowy
realizacji
projektów EFS
z listy
podstawowej

wpisana na rok
2018 r.
Pkt 9 w tabeli. Brak
podziału na lata
kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn.
„Długoterminowy
kurs dla rodziców
„Akademia
rodzica”- pomoc w
rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych z
dziećmi”. Cała
kwota została
wpisana na rok
2018 r.
Pkt 10 w tabeli.
Brak podziału na
lata kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Integracja i
aktywizacja
społeczna,
zawodowa i
edukacyjna osób i
rodzi zagrożonych
ubóstwem,
wykluczeniem
społecznym w celu
aktywnego
włączenia
społecznego i
powrotu na rynek
pracy”. Cała kwota
została wpisana na
rok 2018 r.

Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2017-2018, zgodnie
z poniższym:
2017- 15 000,00
2018- 105 000,00

Projekt będzie realizowany
w latach 2017-2018. Możliwe jest
przyjęcie wstępnych założeń, które
pozwalają na doprecyzowanie
przebiegu jego finansowania w
poszczególnych latach realizacji.

Proponuje się dokonanie podziału
kwoty na lata 2016-2018, zgodnie
z poniższym:
2016- 360 000,00 zł
2017- 360 000,00 zł
2018- 360 000,00 zł

Projekt będzie realizowany w latach
2016-2018. Możliwe jest przyjęcie
wstępnych założeń, które pozwalają
na doprecyzowanie przebiegu jego
finansowania w poszczególnych
latach realizacji.
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Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

Załącznik Nr 6.
Plan
finansowy
realizacji
projektów EFS
z listy
podstawowej
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Wojciech Bereza
Gmina Miasto
Wąbrzeźno

jst

13

Bogdan Koszuta
Radny Rady
Powiatu w
Wąbrzeźnie

Powiat
Wąbrzeski

Fiszka
projektowa
„Integracja i
aktywizacja
społeczna,
zawodowa i
edukacyjna
osób i rodzi
zagrożonych
ubóstwem,
wykluczeniem
społecznym w
celu
aktywnego
włączenia
społecznego i
powrotu na
rynek pracy”
pkt.1.10

Pkt 11 w tabeli.
Brak podziału na
lata kwoty
przewidzianej na
realizację projektu
pn. „Rewitalizacja
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym”. Cała
kwota została
wpisana na rok
2018 r.
W rubryce „Stan
przygotowań i
harmonogram
działań” przy
oznaczaniu
kwartałów realizacji
poszczególnych
działań w pkt. 3-5
znalazło się
odniesienie tylko
do pierwszego roku
realizacji projektu.

Proponuje się wpisanie całej
kwoty tj. 100 000,00 zł w roku
2016.

Uzupełnienie

W pkt.1.10 proponuję poszerzoną
analizę w zakresie małej retencji
wody na obszarze powiatu.
Istniejący program Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych ,nie obejmuje
opracowań dla powiatu
Obecny stan zasobów wodnych
w powiecie jest wynikiem m. in.
nieprawidłowo prowadzonych
działań melioracyjnych w
rolnictwie i leśnictwie w latach

Projekt będzie realizowany w latach
2015-2016, przy czym jego
finansowanie przewiduje się na rok
2016, nie zaś na rok 2018.

Proponuje się w punktach 3-5
wpisać następująco:
3) Rekrutacja uczestników- I
kwartał 2016 r., I kwartał 2017 r., I
kwartał 2018 r.
4) Realizacja szkoleń, warsztatów,
spotkań integracyjnych- II i III kw.
2016 r., II i III kw. 2017 r., II i III
kw. 2018 r.
5) Realizacja staży zawodowych:
III i IV kw. 2016 r., III i IV kw. 2017
r. i III i IV kw. 2018 r.,

Brak w ORSG propozycji i potrzeb
uregulowań w tak ważnej sprawie,
jak mała retencja wód jest poważną
wadą tego dokumentu.

powojennych oraz zauważalnych
w ostatnich latach zmian klimatu,
co spowodowało:
 nasilenie się zjawisk
ekstremalnych tj. susze i
podtopienia
 zwiększonego zagrożenia
pożarowego terenów leśnych i
rolniczych
 spadek poziomu wód
gruntowych
 przesuszenia siedlisk
 zwiększenie szybkości
odprowadzania wody
 zmniejszenia powierzchni
terenów podmokłych
 zaburzenia podziemnego
zasilania źródlisk
 obniżenie zdrowotności drzew
zaniku różnorodności biologicznej
14

Starostwo
Powiatowe w
Wąbrzeżnie

jst

Str. 19
Wers 1

Uzupełnienie

15

Starostwo
Powiatowe w
Wąbrzeżnie

jst

Str. 115
Tabela 34 lista
projektów
komplementarnych

Uzupełnienie

Docelowo planowane jest
uzbrojenie terenu o powierzchni
200 ha.
- Doprecyzowanie, że teren ten
stanowi własność prywatną i w
przyszłości może zostać
przeznaczony pod działalność
gospodarczą.
Dodanie zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa drogi powiatowej nr
1705C Wiewiórki – Nowa Wieś
Królewska
- Przebudowa drogi powiatowej nr
1707C Nowa Wieś Królewska –
Trzcianek
- Przebudowa drogi powiatowej nr
1712 Książki – Budziszewo
- Przebudowa drogi powiatowej nr
1728 Dębowa Łąka – Łobdowo
- Przebudowa drogi powiatowej nr
1726C Niedźwiedź – Tokary

Z treści wynika, że w ramach
projektu Płużnickiego Parku
Inwestycyjnego docelowo planowane
jest uzbrojenie terenu o pow. 200 ha
natomiast obszar Parku to 22 ha
będące własnością gminy Płużnica a
pozostałe tereny to własność
prywatna.
Przedsięwzięcia znajdują się w
planach inwestycyjnych Powiatu
Wąbrzeskiego
w zakresie
przebudowy dróg.

- Przebudowa drogi powiatowej nr
1424C Rywałd – Dębowa Łąka
Załącznik nr 2

jst

Cały dokument
strategii

korekta
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Starostwo
Powiatowe w
Wąbrzeżnie
Gmina Książki

jst

Rozdział 6
Lista
przedsięwzięć

zmiana nazwy
projektu

Przebudowa(modernizacja)
oświetlenia ulicznego na
energooszczędne z lampami
ledowymi

Bardziej oddaje realizowane zadanie

18

Gmina Książki

jst

Rozdział 6
Lista
przedsięwzięć
Str.88 pkt.6
Gmina Książki

Dopisać w rubryce
beneficjent

Gmina Książki w partnerstwie z
organizacją pozarządową.

Omyłkowo nie dopisano drugiego
podmiotu
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Gmina Książki

jst

Dopisać w rubryce
beneficjent

Gmina Książki w partnerstwie z
organizacją pozarządową

Omyłkowo nie dopisano drugiego
podmiotu
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Gmina Książki

jst

Dopisać w rubryce
beneficjent

Gmina Książki w partnerstwie z
organizacją pozarządową

Omyłkowo nie dopisano drugiego
podmiotu
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Urząd Gminy w
Dębowej Łące

jst

Uzupełnienie

Załącznik nr 3

Przedsięwzięcia znajdują się w
planach strategicznych Gminy
Dębowa łąka
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Marek Jasiński/
Stowarzyszenie
Wspierania
Przedsiębiorczości
Powiatu
Wąbrzeskiego

stowarzysze
nie

Rozdział 6
Lista
podstawowa
projektów
finansowanych
w ramach EFS
Rozdział 6
Lista
podstawowa
projektów
finansowanych
w ramach EFS
Str. 115
Tabela 34 lista
projektów
komplementarnych
Tabela 34.
Lista projektów
komplementar
nych

Uzupełnienie o
projekty planowane
do realizacji przez
stowarzyszenie

Wpisanie działań:
1)Szkolenia i warsztaty dla
przedsiębiorców poszukujących
środków zewnętrznych na
działalność gospodarczą oraz
zatrudnianie nowych pracowników

Projekty wpisują się w cel rozwojowy
strategii ORSG: Cel 1. Rozwój
gospodarczy.

16

Strona 115

2) usługi doradcze dla osób
rozpoczynających działalność
gospodarczą
23

Andrzej Bogucki/
Vambresia Fabryka
Opakowań

przedsiębiorstwo

Tabela 34.
Lista projektów
komplementar
nych
Strona 115

Uzupełnienie
o projekty
planowane do
realizacji przez
przedsiębiorstwo

Inwestycje:
1.Zakup nowoczesnych
wytłaczarek do folii - 2 sztuki,
koszt ok. 2 mln Euro
2.Zakup kompletniej linii do
regranulacji odpadów
koszt ok. 1 mln Euro
3.Budowa magazynu wysokiego
składowania
koszt ok. 1 mln Euro
4.Budowa hali produkcyjnej
koszt ok. 1 mln Euro
Innowacyjność:
Centrum laboratoryjne
koszt ok.500 000 Euro
Inwestycje i infrastruktura:
Zakup działki inwestycyjnej od
firmy ERGIS SA o pow. 1 ha
koszt około 100 000 Euro

Projekty wpisują się w cel rozwojowy
strategii ORSG: Cel 1. Rozwój
gospodarczy.

